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Diosminex Max 1 g x 30 tabl.
 

Cena: 33,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Diosminex Max to kompleksowa ochrona nóg przed zmęczeniem i żylakami. Łatwe do połknięcia tabletki rozwiążą problem zastoju
żylnego i wzmocnią drobne naczynka krwionośne, chroniąc je przed pękaniem.

Skład:
Substancja czynna: zmikronizowana diosmina (Diosminum) 1000 mg.
Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki – celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidowa
bezwodna, magnezu stearynian; otoczka – alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej
(E104), lak indygotyny (E132), lak żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny (E172).

Działanie:
Diosminex Max wspomaga mikrokrążenie, redukując przepuszczalność ścian małych naczyń krwionośnych. Zmikronizowana diosmina
powoduje wzrost napięcia w żyłach, co wywiera efekt ochronny. Minimalizacja ryzyka pękania naczyń włosowatych zapobiega
powstawaniu „pajączków”. Dodatkowo preparat zmniejsza zastój żylny oraz przyczynia się do zwiększenia drenażu limfatycznego, dzięki
stymulacji rytmicznych ruchów skurczowych naczyń chłonnych i przepływu limfy.

Zastosowanie:
Lek Diosminex Max stosowany jest w leczeniu bólu nóg, uczucia ciężkości oraz nocnych kurczów łydek wynikających z niewydolności
krążenia żylnego i limfatycznego. Preparat polecany jest także w przypadku wzrostu uczucia dyskomfortu spowodowanego żylakami
odbytu.

Dawkowanie:
Przyjmować doustnie jedną tabletkę na dobę podczas posiłku. W terapii żylaków odbytu: stosować 3 tabletki dziennie przez 4 dni, a
następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Przeciwwskazania:
Produktu leczniczego Diosminex Max nie należy stosować u osób z nadwrażliwością na diosminę lub którąkolwiek substancję
pomocniczą. Nie zaleca się stosować w czasie ciąży i laktacji.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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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