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Raphacholin C HERBAPOL WROCŁAW 30 tabl.
 

Cena: 20,52 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabl. (blister)

Postać tabl.drażow.

Producent/
Dystrybutor

WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Preparat ziołowy

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancja czynna: 1 drażetka o masie 600 mg zawiera substancje czynne: Raphani sat. nigri extr. sicc. cum Carbo medicinalis
(1:1) 150,0 mg, Cynarae herbae extr. spissum 47,0 mg, Menthae pip. oleum 15,0 mg. Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana,
sacharoza, żelatyna, aerosil, stearynian magnezu, talk, guma arabska, wodorofosforan wapnia, węgiel leczniczy.  Wskazania Lek stosuje
się w atonii pęcherzyka żółciowego, w zaburzeniach trawienia (zwłaszcza spowodowanych dyskinezą dróg żółciowych, wzdęciach,
zaparciach), pomocniczo w stanach zapalnych dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. W przypadku kamicy żółciowej lek stosować
wyłącznie po konsultacji z lekarzem.  Działanie Raphacholin C jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywierającym
bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudzającym wydzielanie żółci). Zawiera w swoim składzie suchy wyciąg z czarnej rzodkwi z węglem
leczniczym, suchy wyciąg z karczochów, kwas dehydrocholowy i olejek miętowy. Regularne przyjmowanie preparatu pobudza
wydzielania żółci co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmaga ruchy
perystaltyczne jelit. Raphacholin C stosuje się w niestrawności i dolegliwościach trawiennych (nudności, bóle brzucha, odbijania,
wzdęcia, zaparcia) powodowanych głównie przez zaburzenia kurczliwości dróg żółciowych. W porozumieniu z lekarzem preparat jest
stosowany pomocniczo w przewlekłych stanach zapalnych dróg żółciowych.  Dawkowanie Dorosłym 3 razy dziennie po 1 do 2 drażetek
po jedzeniu. W zaparciach 2 drażetki rano i wieczorem na 1/2 godziny przed jedzeniem. W uzasadnionych przypadkach stosować u
dzieci powyżej 12 roku życia 1 drażetkę w całości 3 razy dziennie po posiłku.  Przeciwwskazania Nie należy stosować przy
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, ciężkich chorobach wątroby, niedrożności dróg żółciowych i przewodu
pokarmowego, ostrych i przewlekłych stanach zapalnych żołądka i jelit. Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży i
karmiących piersią, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu bez konsultacji z lekarzem.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z
ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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