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Rostil 250 mg x 30 tabl.
 

Cena: 10,83 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Opakowanie 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Calcium dobesilate monohydrate

Opis produktu
 

Rostil to lek, który skutecznie łagodzi obrzęki oraz zapobiega powstawaniu wysięków. Usuwa ból, mrowienie, a także uczucie ciężkości
kończyn dolnych. Poprawia krążenie obwodowe i działa ochronnie na naczynia.

Skład:
Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu jedno wodnego. Pozostałe składniki to: laktoza jedno wodna, skrobia ziemniaczana,
celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, krospowidon.

Działanie:
ROSTIL to preparat, który działa na bazie wapnia dobezylanu jedno wodnego. Dzięki temu przyczynia się do ograniczenia stopnia
przepuszczalności naczyń włosowatych oraz zwiększenia ich wytrzymałości. W efekcie zabezpiecza przed powstawaniem wysięków i
powoduje usprawnienie mikrokrążenia. ROSTIL odpowiada za zwiększenie napięcia ścian żylnych, co chroni przed tworzeniem się
zastojów i zakrzepów w żyłach. Intensyfikuje proces syntezy kolagenu i ogranicza kleistość osocza, a także zwiększa jego przepływ
przez tkanki obwodowe. Wykazuje właściwości uszczelniające naczynia układu limfatycznego, dzięki czemu przyczynia się do
ograniczenia stanów obrzękowych i złagodzenia bólu oraz nieprzyjemnego wrażenia ciężkości nóg.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu

Wskazania:
Stosować w przypadku symptomów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego nóg (żylaki), takich jak: dolegliwości bólowe,
kurczliwość, stany obrzękowe, mrowienie czy zmiany skórne na tle zastoju krwi.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. Zaleca się stosowanie 2 tabl. x 1-2/24h w czasie jedzenia.

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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