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Xenna Extra Comfort, 45 tabletek
 

cena: 37,43 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 45 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Xenna Extra Comfort to naturalny lek w formie tabletki powlekanej, wskazany do leczenia dora?nych zapar?.
Substancj? czynn? preparatu s? sennozydy obecne w owocach krzewu Senna angustifoli. Nale?y do leków
przeczyszczaj?cych o stosunkowo szybkim dzia?aniu, które nast?puje po 8-10 godzinach od podania.

Wskazania
 Lek do stosowania w dora?nym leczeniu zapar?.

Dawkowanie
 1 tabletka dojelitowa raz na dob?, na godzin? przed snem.
Tabletki nie nale?y rozgryza?, lecz po?kn?? popijaj?c wystarczaj?c? ilo?ci? p?ynu.
Zazwyczaj wystarczy stosowa? lek do 2-3 razy w tygodniu.
Nie nale?y stosowa? preparatu przez d?u?szy okres czasu (powy?ej 1-2 tygodni] bez konsultacji lekarskiej.

Przeciwwskazania
 - nie nale?y stosowa? leku w przypadku znanej nadwra?liwo?ci (alergii) na substancj? czynn? lub na inny
sk?adnik preparatu oraz w przypadku niedro?no?ci jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego,
- w przypadku ostrych chorób zapalnych jelit ( np. choroba Crohna, wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego),
- w przypadku bólów brzusznych nieznanego pochodzenia lub w stanach odwodnienia z ubytkiem wody oraz
elektrolitów.
Nie podawa? produktów zawieraj?cych senes dzieciom poni?ej 12 lat.

Sk?ad
 Jedna tabletka dojelitowa Xenna Extra Comfort zawiera 150 mg - 220 mg Sennae angustifoliae fructus
extractum siccum (4-6:1) [suchy wyci?g z owoców senesu], co odpowiada 20 mg glikozydów
hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B; ekstrahent: woda.
Substancje pomocnicze: ?elatyna, krzemu dwutlenek metylowany, magnezu stearynian, kwas stearynowy,
talk, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, kopolimer kwasu metyloakrylowego i akrylanu etylu (1:1),
makrogol 6000, sacharoza, guma arabska, polisorbat 80, wapnia w?glan E 170, syrop glukozowy, suchy,
karboksymetyloceluloza sodowa, tytanu dwutlenek E171, wosk montana.
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Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Producent
 US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40
50-507 Wroc?aw
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