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Raphacholin C 30draż.#
 

cena: 14,58 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. (blister)

Postać tabl.drażow.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Wskazania:

Lek stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z nieprawidłową
czynnością wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach
aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Działanie:

Działa żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza
wydzielanie i zwiększa ilość wydzielanej żółci). Regularne przyjmowanie produktu pobudza
wydzielanie żółci, co działa ochronnie na miąższ wątroby i przyspiesza eliminację z żółcią
szkodliwych substancji. Regularne wydzielanie żółci wzmaga ruchy perystaltyczne jelit.

Sposób użycia:

Dorośli:

w niestrawności: jednorazowo 1-3 tabletki,
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w innych dolegliwościach trawiennych: przeciętnie 1-2 tabletki 3 razy dziennie, 30 minut
po posiłku,
w zaparciach: 2 tabletki rano i wieczorem 30 minut przed jedzeniem.

 

Dzieci powyżej 10 lat: stosować jedynie po konsultacji z lekarzem, 1 tabletkę 3 razy dziennie
po posiłku.

Skład:

1 tabletka drażowana zawiera:

substancje czynne: Raphani sativi nigri radicis extractum siccum cum carbo medicinalis
(wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym) (1:1) 150 mg (DER 18:1,
ekstrahent: etanol 85% V/V ), Cynarae herbae extractum spissum (wyciąg gęsty z ziela
karczocha) 47 mg (DER 3:1, ekstrahent: etanol 50% V/V ), Acidum dehydrocholicum (kwas
dehydrocholowy) 40 mg, Menthae piperitae oleum (olejek miętowy) 15 mg,

substancje pomocnicze: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian,talk, guma arabska, wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon, celuloza
mikrokrystaliczna, substancja barwiąca (tlenek żelaza czarny + dwutlenek tytanu).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, ciężkie choroby wątroby, niedrożność dróg
żółciowych i przewodu pokarmowego, ostre i przewlekłe zapalenia żołądka i jelit. Nie stosować
u dzieci poniżej 10 lat.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: (nieznana) luźne stolce. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
(nieznana) kolka żółciowa. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) reakcje
alergiczne.
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