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Tabletki przeciwko niestrawności Labofarm 90 tabl
 

Cena: 23,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 tabl. (pojem.)

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: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański

ILOŚĆ:  90 tabletek

 

 

Preparat ziołowy złożony, tradycyjnie stosowany w dolegliwościach związanych z zaburzeniami procesu trawienia.

 

 

DZIAŁANIE:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach związanych z zaburzeniami procesu trawienia,.
Wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania
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WSKAZANIA:

Tradycyjnie w dolegliwościach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt małe
wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego
stosowania.

 

DAWKOWANIE:

Dorośli jednorazowo: 2-3 tabletki do 3 razy dziennie. Osoby w wieku podeszłym i młodzież: 1-2 tabletki do 3 razy dziennie.

Tabletki przyjmować po posiłku, popijając wodą. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez porozumienia z lekarzem.

 

SKŁAD:

korzeń mniszka lekarskiego (Taraxaci officinalis radix) - 100 mg,

owoc kminku (Carvi fructus) - 50 mg,

liść mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium) - 60 mg,

kora kruszyny (Frangulae cortex) - 60 mg,

wyciąg oczyszczony i standaryzowany z owoców ostropestu o zawartości 58%±10% sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę (ekstrahent:
aceton 95%) (Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum) - 7 mg

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jedna tabletka zawiera 3,8 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

 

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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