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Rowachol kaps.elast. 30 kaps.
 

Cena: 20,83 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent/
Dystrybutor

ROWA-WAGNER GMBH AND CO. KG

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancja czynna: 1 kaps. elastyczna zawiera: 13,6 mg a-pinenu, 3,4 mg b-pinenu, 32 mg mentolu, 6 mg mentonu, 5 mg kamfenu,
5 mg borneolu, 2 mg cyneolu.  Wskazania Leczenie i profilaktyka dolegliwości wątrobowo-żółciowych spowodowanych kamicą żółciową
Stany skurczowe i dyskineza dróg żółciowych Pomocniczo przed i po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych.  Działanie
Preparat o działaniu żółciopędnym i rozkurczowym. Zmniejsza zastój żółci i poprawia funkcje metaboliczne wątroby. Działa
rozkurczająco w stanach skurczowych dróg żółciowych i zmniejsza dolegliwości bólowe. Systematycznie przyjmowany ułatwia
rozpuszczenie istniejących cholesterolowych kamieni żółciowych i zapobiega powstawaniu nowych (hamuje aktywność HMGCoA-
reduktazy). Preparat szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany w postaci
glukuronianów z moczem i żółcią.  Dawkowanie Doustnie. Kaps. Dorośli: 1 kaps.3-4 razy dziennie. Dzieci od 7-14 r.ż: 1 kaps. 1-2 razy
dziennie. Kapsułki należy przyjmować 30 min przed posiłkiem (zapobiega to wystąpieniu odbijania i uczucia miętowego smaku po
jedzeniu).  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na składniki preparatu. Dzieci poniżej 7 r.ż. Ostrożnie stosować u pacjentów z uszkodzoną
wątrobą, padaczką, uszkodzeniami mózgu, chorobami umysłowymi oraz u alkoholików (ze względu na zawartość etanolu). Ze względu
na zawartość etanolu nie należy stosować preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią  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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