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Raphacholin forte 250mg 10 tabl
 

Cena: 19,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g/tabl.

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Acidum dehydrocholicum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA

ul. św. Mikołaja 65/68

50-951 Wrocław

ILOŚĆ:  np. 50 tabl

 

Raphacholin® Forte jest lekiem zawierającym kompozycję kwasu dehydrocholowego z dodatkiem wyciągu z czarnej rzodkwi, o
działaniu zwiększającym objętość wydzielanej żółci (żółciopędnym) oraz przyspieszającym jej transport do dwunastnicy.

 

 

DZIAŁANIE:

Raphacholin® Forte jest lekiem zawierającym kompozycję kwasu dehydrocholowego z dodatkiem wyciągu z czarnej rzodkwi, o
działaniu zwiększającym objętość wydzielanej żółci (żółciopędnym) oraz przyspieszającym jej transport do dwunastnicy. Zwiększona
ilość żółci pobudza pracę jelita grubego, a także wykazuje działanie osmotyczne, dzięki czemu produkt posiada łagodne działanie
przeczyszczające.
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WSKAZANIA:

Lek stosuje się w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę i niestrawności, objawjającej się wzdęciami, bólami brzucha,
odbijaniem, nudnościami, zaparciem oraz jako łagodny środek przeczyszczający.

 

DAWKOWANIE:

W przypadku niestrawności: dorośli doustnie 1 tabletkę po jedzeniu, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 3 tabletek dziennie.

W przypadku zaparcia: dorośli 2 tabletki jednorazowo.

Efekt przeczyszczający spodziewany jest do 6 godzin.

 

SKŁAD:

Substancja czynna - kwas dehydrocholowy (acidum dehydrocholicum) - 250 mg.

Substancje pomocnicze:

wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej (10-15:1): [wyciąg natywny (20-30:1) 50%, maltodekstryna 50%, ekstrahent - woda] olejek
miętowy

celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetyloskrobi, skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk,
sodu laurylosiarczan, węgiel aktywny, powłoczka Aqua Polish black 081.06 o składzie: hypromeloza, laktoza jednowodna, talk, makrogol,
tlenek żelaza czarny (E 172), indygotyna (E 132).

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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