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Raphacholin C x 30 draż.
 

Cena: 13,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 draż.(blist.)

Postać draż.

Producent WZZ "HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna

Preparat ziołowy

Opis produktu
 

Raphacholin C jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie
na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Skład: 
Raphacholin C zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym (1:1), wyciąg gęsty z ziela karczocha,
kwas dehydrocholowy oraz olejek miętowy.

Działanie: 
Jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza wydzielanie żółci).
Regularne przyjmowanie preparatu pobudza wydzielania żółci, co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią
szkodliwych substancji i wzmaga ruchy perystaltyczne jelit.

Wskazania do stosowania: 
Raphacholin C tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle
brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Dawkowanie: 
Lek stosować doustnie. Dorośli – w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy
dziennie po 1 do 2 tabletek 30 min. po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem na ½ godziny przed jedzeniem. Po konsultacji z
lekarzem, u dzieci powyżej 10 lat 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku.

W przypadku zażycia większej dawki leku Raphacholin C niż zalecana: 
W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego zalecane dawki (jednorazowe przyjęcie kilkudziesięciu tabletek
drażowanych), sporadycznie mogą wystąpić wymioty, biegunka, dyselektrolitemia, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia
oddychania, zaburzenia rytmu serca, skurcze mięśniowe, uczucie znużenia, osłabienie, nudności.

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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