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Esceven 0,167 g 60 tabletek
 

Cena: 29,76 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,167 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent/
Dystrybutor

POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hippocastani seminis extractum siccum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Esceven to lek stosowany w leczeniu objawów niewydolności żylnej, jak obrzęki, bóle i uczucie ciężkości nóg, żylaki czy kurcze łydek.
Tabletki powlekane Esceven zawierają suchy wyciąg z kasztanowca, posiadający w składzie escynę, zwiększającą napięcie naczyń
żylnych. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat. Skład Substancją czynną leku jest wyciąg
suchy z Aesculus hippocastanum L., semen (nasiona kasztanowca), Hippocastani seminis extractum siccum (5-9:1). Ekstrahent 1
tabletka zawiera 167 mg wyciągu suchego kasztanowca Aesculus hippocastanum L., semen (nasiona kasztanowca), Hippocastani
seminis extractum siccum (5-9:1). Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloceluloza sodowa typu C,
magnezu stearynian, powidon, krzemionka koloidalna, Otoczka Opadry II 85F210063 Green: alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, talk,
tlenek żelaza żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), lak glinowy, błękit brylantynowy FCF (E 133), lak
glinowy. Dawkowanie Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy stosować doustnie. Dawkowanie Escevenu
u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat to 1 tabletka powlekana po jedzeniu, 3 razy na dobę. Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła
poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.  Działanie Esceven zawiera suchy wyciąg z nasion kasztanowca, w
którym występuje escyna, powodująca wzrost napięcia naczyń żylnych. Wskazania Lek stosuje się w objawach przewlekłej
niewydolności żylnej takich jak: obrzęki, kurcze łydek, świąd, bóle oraz uczucie ciężkości w nogach, żylaki. 
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