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Tabletki przeciw niestrawności Labofarm 20tabl.
 

Cena: 14,78 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 20 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt ziołowy

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: Tabl.p/niestrawności Labofarm
Postać: tabl.
Dawka: -
Opakowanie: 20 tabl. (pojem.)
Skład: 

Silybi mariani fructus extr. (25:1) - Ekstrakt z owocu ostropestu -   7 mg Taraxaci radix - Korzeń mniszka - 100 mg Carvi fructus - Owoc
kminku -   50 mg Menthae folium - Liść mięty -   60 mg Frangulae cortex - Kora kruszyny -   60 mg Silici dioxydum colloidalle - Koloidalny
dwutlenek krzemu   -  0,3 mg Solani amylum - Skrobia ziemniaczana ad  300 mg

Działanie: 

- pobudza wytwarzanie i przepływ żółci - rozkurcza mięśnie gładkie jelit i dróg żółciowych - odtruwająco i ochronnie na komórki miąższu
wątroby - wspomaga perystaltykę jelit - łagodnie przeczyszcza

Wskazania: 

- nudności - zgaga - uczucie pełności w żołądku - wzdęcia - przewlekłe zaparcia - zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego -
pomocniczo w lżejszych uszkodzeniach wątroby - pomocniczo w leczeniu otyłości

: 

- ciąża i okres karmienia - dla dzieci do lat 12 - nadwrażliwość na glikozydy antranoidowe (kora kruszyny). - preparatu nie należy
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stosować w przypadku niedrożności jelit, niedrożności dróg żółciowych, bólów brzucha o nieustalonej etiologii, ostrych zapalnych
schorzeń jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego i w okresie menstruacji, - preparatu nie należy stosować dłużej niż 7-10 dni bez
porozumienia z lekarzem, - w przypadku kamicy żółciowej możliwość stosowania skonsultować z lekarzem.

Działania niepożądane: 

- przedawkowanie wywołuje biegunkę i tym samym usunięcie leku z jelita grubego, co chroni przed objawami toksycznymi. Przy
przedawkowaniu może dojść do utraty elektrolitów w szczególności jonów potasu. Należy uzupełnić niedobór płynów i elektrolitów.

Interakcje: 

- przy przewlekłym stosowaniu i zwiększonym dawkowaniu może wystąpić niedobór jonów potasu, co powoduje wzmożenie działania
równocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych. Straty potasu pogłębia równoczesne stosowanie środków moczopędnych,
steroidów kory nadnerczy oraz korzenia lukrecji.

Dawkowanie: 

- 2-3 tabletki 3 razy dziennie popijając 100 ml (1/2 szklanki) wody. - osoby w wieku podeszłym: 1-2 tabletek 3 razy dziennie.

Dawkowanie (dzieci): 

- dzieci powyżej 12 lat: 1-2 tabletek 3 razy dziennie. - decyzję o podaniu leku dziecku w wieku poniżej 12 lat może podjąć lekarz pediatra.
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