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Xenna 20 toreb
 

Cena: 11,47 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz. (0,9-1,1g liścia sene

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

 

ILO??:  20 saszetek

 

Xenna zio?a przeciw zaparciom to naturalny lek w formie saszetek z suszonymi li??mi senesu do zaparzania. Substancj? czynn? preparatu s? antranoidy, nazywane równie?
sennozydami, zawarte w li?ciach z rodzaju Senna Mill. 

 

DZIA?ANIE: Xenna zio?a przeciw zaparciom nale?y do leków przeczyszczaj?cych o niegwa?townym dzia?aniu, które zaczyna by? odczuwalne po 8-10 godzinach od
podania. Pod wp?ywem wrz?cej wody z zió? zamkni?tych w saszetce uwalniaj? si? sennozydy.  

Po wypiciu przyrz?dzonego naparu zwi?zki te nie ulegaj? wch?anianiu w przewodzie pokarmowym. Dopiero bakterie zamieszkuj?ce jelito grube przekszta?caj? sennozydy
w aktywny metabolit, którego dzia?anie polega na pobudzeniu perystaltyki jelit i skróceniu czasu pasa?u tre?ci jelitowej. Dodatkowo zwi?zki te powoduj? gromadzenie si?
wody w ?wietle jelita, co u?atwia wypró?nianie.  
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WSKAZANIA: Lek Xenna zio?a przeciw zaparciom wskazany jest do dora?nego leczenia zapar?. Xenna zio?a przeciw zaparciom to lek przeznaczony dla osób doros?ych
i m?odzie?y powy?ej 12. roku ?ycia. Produkt dedykowany jest osobom ceni?cym naturalne metody terapii. Tradycyjna forma gor?cego naparu oraz sposób dzia?ania leku
sprawiaj?, i? Xenna zio?a przeciw zaparciom to jedna z najch?tniej wybieranych aptecznych herbat funkcjonalnych na polskim rynku.  

Produkt stanowi doskona?y przyk?ad nowoczesnego zio?olecznictwa, ??cz?cego tradycyjn? form? ze standaryzowan? zawarto?ci? substancji czynnej, gwarantuj?cej
powtarzalno?? dawki.  

DAWKOWANIE: Saszetk? Xenny zio?a przeciw zaparciom nale?y umie?ci? w szklance, zala? 200 ml wrz?tku i pozostawi? do zaparzania na 10 min. Zalecane jest picie pó?
szklanki do ca?ej szklanki naparu jednorazowo przed snem.  

Efekt dzia?ania leku nast?puje po 8-10 godzinach od podania, czyli rankiem nast?pnego dnia. Xenna zio?a przeciw zaparciom to lek, którego dzia?anie jest pewne, ale nie
gwa?towne.  

SK?AD: Pojedyncza saszetka zawiera 0,9-1,1 g surowca zielarskiego, co odpowiada 30 mg zwi?zków antranoidowych, w przeliczeniu na sennozyd B.

 
OSTRZE?ENIA: Nadwra?liwo?? na substancj? czynn?. Zw??enie i niedro?no?? jelit, atonia jelit, ostre stany zapalne w jamie brzusznej (np. zapalenie wyrostka
robaczkowego), choroba Crohna, wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego. Niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej. Stany odwodnienia z towarzysz?c? utrat? elektrolitów.
Nie zaleca si? stosowania u dzieci poni?ej 12 roku ?ycia. 

Je?li wyst?pi? jakiekolwiek objawy niepo??dane, w tym wszelkie mo?liwe objawy niepo??dane niewymienione w ulotce, nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

 

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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