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Cyclo 3 Fort 150mg 30 kapsułek
 

Cena: 27,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15g+0,15g+0,1g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Rusci rhizoma, Hesperidinum, Acidum asco

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: PIERRE FABRE MEDICAMENT

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

OPIS:

Cyclo 3 Fort to lek o działaniu ochraniającym naczynia krwionośne oraz poprawiającym napięcie ścian naczyń żylnych.

 

DZIAŁANIE:

Ochronne na naczynia krwionośne, zmniejszające przepuszczalność naczyń włosowatych.

 

WSKAZANIA:

Lek stosowany jest w leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból)
oraz pomocniczo w dolegliwościach związanych z żylakami odbytu. Lek przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból) zaleca się stosowanie
w dawce 2 do 3 kapsułek dziennie. Można stosować 1 kapsułkę rano i jedną wieczorem lub 2 kapsułki rano i jedną wieczorem.
Pomocniczo w leczeniu objawów związanych z żylakami odbytu, stosuje się w dawce 4 do 5 kapsułek dziennie. W przypadku
hemoroidów (żylaków odbytu) lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień). Kapsułki należy popić
szklanką wody. Lek należy stosować bezpośrednio przed posiłkiem lub na początku posiłku.

 

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera: substancje czynne: 150 mg suchego wyciągu z kłącza ruszczyka kolczastego 5-7,5;1 (ekstrahent: etanol 85% v/v),
150 mg metylochalkonu hesperydyny i 100 mg kwasu askorbowego oraz substancje pomocnicze: talk, stearynian magnezu, krzemu
koloidalny dwutlenek bezwodny, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000, denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E104), żółcień
pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna; wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa (E110), tytanu
dwutlenek (E171), żelatyna.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować preparatu, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie należy podawać dzieciom.

 

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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