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Rennie Antacidum 24 tabl
 

Cena: 16,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,68g+0,08g

Opakowanie 24 tabl. (2 blist.po 12 szt.)

Postać tabl.do ssania

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Calcii carbonas, Magnesii subcarbonas po

Opis produktu
 

Rennie Antacidum 

Szybka ulga od zgagi i niestrawno?ci

Rennie® to produkt leczniczy do stosowania m.in. w zgadze, niestrawno?ci, odbijaniu,
czyli objawach zwi?zanych z nadkwa?no?ci? soku ?o??dkowego. Lek zoboj?tnia
nadmiar kwasu solnego w ?o??dku.

Rennie®:

- dzia?a ju? w 40 sekund!

- to Nr 1 w kategorii preparatów przeciw nadkwasocie*

- mo?e by? stosowany u kobiet w ci??y**

- dost?pny w postaci tabletek do ssania o dwóch ró?nych smakach: mi?towym
(Rennie® Antacidum) oraz owocowym (Rennie® Fruit).
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Rennie
â Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia w?glanu (272 mg

wapnia) i 80 mg magnezu w?glanu ci??kiego oraz substancje pomocnicze. 

 

Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwo?ci zwi?zanych z nadkwa?no?ci? soku
?o??dkowego, takich jak: zgaga, niestrawno??, wzd?cia, nudno?ci, uczucie pe?no?ci
lub ci??ko?ci w nadbrzuszu, odbijanie.

 

Przeciwwskazania: Nadwra?liwo?? na substancje czynne lub na któr?kolwiek
substancj? pomocnicz?, ci??ka niewydolno?? nerek, hiperkalcemia i/lub stany
powoduj?ce hiperkalcemi?, kamica nerkowa z kamieniami zawieraj?cymi osady
wapniowe, hipofosfatemia.

 

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V1/05/03/2020/MK

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotycz?ce dzia?a? niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce
stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy?
ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 

*?ród?o: IQVIA Poland Pharmascope 12/2019, CHC3-03G1 ANTACIDS, Value (PLN),
YEAR 2019© © 2020 IQVIA and its affiliates. All rights reserved.

** Pod warunkiem stosowania zgodnie z zaleceniami.
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