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Senefol x 20 tabl.
 

Cena: 7,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent LABOFARM - I.-W.LAB.FARMAC.

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

Senefol zawiera w składzie liście i owoce senesu bogate w glikozydy antranoidowe, które wykazują właściwości pomocne w leczeniu
zaparć poprzez wzmożenie perystaltyki jelita grubego, hamowanie wchłaniania wody, a co za tym idzie ułatwienie wypróżnienia.

Skład:
1 tabl. zawiera 300 mg liści i owoców senesu.

Działanie:
Preparat pochodzenia naturalnego o działaniu przeczyszczającym. Zawarte w preparacie glikozydy antranoidowe wzmagają
perystaltykę jelita grubego, hamują wchłanianie wody, co powoduje zmiękczenie mas kałowych i ułatwione wypróżnienie. Działanie
przeczyszczające występuje po 6-12 h od przyjęcia preparatu.

Wskazania:
Zaparcia nawykowe, atoniczne oraz wynikające z błędów diety. Opróżnienie jelit przed badaniami diagnostycznymi. Pomocniczo w
dolegliwościach hemoroidalnych w celu uregulowania stolca.

Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u dzieci do 12 lat oraz dłużej niż 7-10 dni.

Ciąża i okres karmienia piersią:
Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy dziennie lub 3 tabl. przed snem. Osoby w wieku podeszłym i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabl. przed snem.
Dzieci od 2 do ukończenia 12 r.ż.: w zależności od masy ciała 0,5-1,5 tabl. dziennie przed snem. Preparat popić co najmniej 1/2 szklanki
wody. W przypadku braku efektu terapeutycznego następną dawkę można przyjąć po 12 h. Dawkowanie należy rozpocząć od
najmniejszej zalecanej dawki, którą należy w razie potrzeby zwiększyć do ustalenia dawki skutecznej.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.aptekasalutis.pl/senefol-x-20-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

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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