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Cholestil Max tabl. 0,2 g 30 tabl.
 

Cena: 26,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Hymecromonum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: ADAMED PHARMA SA

ILOŚĆ:  30 tabletek

 

OPIS: 

Cholestil Max to lek na z choroby dróg żółciowych.

  

DZIAŁANIE:

Cholestil Max to lek bez recepty o trójfazowym działaniu: rozkurczowym, zwiększającym wydzielanie żółci kluczowej do trawienia
tłuszczów oraz przyspieszającym jej wydalanie. Dzięki temu ułatwia trawienie tłuszczów, a tym samym nie dopuszcza do pojawienia się
objawów przejedzenia, takich jak: nudności, zaparcia, skurcze. Zawiera też hymekromon, który jest pochodną kumaryny. Działa
spazmolitycznie na mięśniówkę gładką dróg żółciowych i zwieracza Oddiego, zwiększa wydzielanie żółci i przyspiesza jej wydalanie
przez drogi żółciowe. Działanie to zmniejsza zastój żółci i związane z tym dolegliwości oraz utrudnia tworzenie się złogów
cholesterolowych i kamieni żółciowych.
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WSKAZANIA:

Pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskinez, zaburzeń dyspeptycznych, w stanach po operacji
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym
wydzielaniem żółci.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli: 200 do 400 mg (od 1 do 2 tabletek) pół godziny przed
posiłkiem trzy razy na dobę przez tydzień. Tabletki nie należy dzielić.

 

SKŁAD:

Substancja czynna: 200 mg hymekromon. Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, sodu laurylosiarczan, magnezu
stearynian.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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