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Tabletki przeciwko niestrawności Labofarm 60 tabl
 

Cena: 16,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.

Producent LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt ziołowy

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: Labofarm

 

ILO??: 60 tabletek

 

DZIA?ANIE:  lek pobudza wytwarzanie i przep?yw ?ó?ci oraz rozkurcza mi??nie g?adkie jelit i dróg ?ó?ciowych. Wzmaga perystaltyk? jelit i u?atwia wypró?nianie.

 

WSKAZANIA: tradycyjnie w dolegliwo?ciach zwi?zanych z zaburzeniami procesu trawienia, takimi jak: uczucie pe?no?ci w ?o??dku, wzd?cia, zbyt ma?e wydzielanie ?ó?ci i
soku ?o??dkowego. Tradycyjny produkt leczniczy ro?linny, którego dzia?anie wynika wy??cznie z jego d?ugotrwa?ego stosowania.

 

SK?AD: korze? mniszka lekarskiego (Taraxaci officinalis radix) - 100mg, owoc kminku (Carvi fructus) - 50mg, li?? mi?ty pieprzowej (Menthae piperitae folium) - 60mg, kora
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kruszyny (Frangulae cortex) - 60mg, wyci?g oczyszczony i standaryzowany z owoców ostropestu o zawarto?ci 58%±10% sylimaryny w przeliczeniu na sylibinin? (ekstrahent:
aceton 95%) (Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum) - 7mg oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.

 

SPOSÓB U?YCIA:  Doro?li, osoby w wieku podesz?ym i m?odzie? powy?ej 12 lat: 2 tabletki do 3 razy dziennie. Tabletki przyjmowa? po posi?ku, popijaj?c wod?. W celu
uzyskania wyja?nie?, co do stosowania leku, nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty.

 

Nie nale?y stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na kor? kruszyny lub zwi?zki antranoidowe, korze? mniszka lub inne ro?linny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawnej
z?o?onych - Compositae), a tak?e w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku, niedro?no?ci, zw??enia lub atonii (zastoju) jelit, zapalenia
wyrostka robaczkowego, schorze? zapalnych jelit (choroba Le?niowskiego-Crohna, wrzodziej?ce zapalenie okr??nicy), bólów brzucha o nieustalonej etiologii, stanu
odwodnienia po??czonego z utrat? elektrolitów niedro?no?ci lub zw??enia dróg ?ó?ciowych, chorób w?troby, kamicy ?ó?ciowej, czynnej choroby wrzodowej ?o??dka i
dwunastnicy, innych chorób dróg ?ó?ciowych.  

 

Przechowywanie: w zamkni?tym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed ?wiat?em.

Ostrze?enie: Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze sk?adników preparatu. Nie zaleca si? stosowania preparatu u kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?. Dla zachowania prawid?owego stanu zdrowia du?e
znaczenie ma zbilansowana i zró?nicowania dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

 

Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci/alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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