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Venescin forte 100mg+60mg 30 tabl
 

Cena: 24,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,06g

Opakowanie 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Hippocastani seminis extractum siccum, R

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA

ul. św. Mikołaja 65/68

50-951 Wrocław

ILOŚĆ:  30 tabletek drażowanych

 

Zawarty w leku Venescin forte wyciąg suchy z nasion kasztanowca pospolitego działa przeciwobrzękowo i zwiększa tonus żył. 

 

 

DZIAŁANIE:

Zawarty w leku Venescin forte wyciąg suchy z nasion kasztanowca pospolitego działa przeciwobrzękowo i zwiększa tonus żył.
Zastosowanie wyciągu z nasion kasztanowca powoduje poprawę takich objawów przewlekłej niewydolności żylnej jak np. obrzęki, ból,
świąd, tkliwość. Rutozyd zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i zwiększa ich odporność mechaniczną.
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WSKAZANIA:

Przewlekła niewydolność żylna różnego pochodzenia objawiająca się obrzękami, kurczami łydek, świądem, bólem i uczuciem ciężkości
w nogach, pod kontrolą lekarza w żylakowatości (żylakach).

 

DAWKOWANIE:

Dorośli doustnie: 3 razy dziennie od 1 do 2 tabletek drażowanych. Lek należy przyjmować podczas lub po posiłku.

 

SKŁAD:

Substancje czynne: Hippocastani seminis extractum siccum (5,5 - 8:1) o zawartości średnio 22 % saponin trójterpenowych w
przeliczeniu na bezwodną escynę - 100 mg ekstrahent etanol - 70 %, Rutosidum trihydricum - 60 mg

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sól sodowa, glikolanu skrobi typ A, magnezu stearynian,
sacharoza, talk, guma arabska, kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132)

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Venescin forte zawiera sacharozę i laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

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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