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Xenna Extra Comfort 20mg *10 tabl.
 

Cena: 11,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15-0,22 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Sennae fructus angustifoliae extr.sicc.

Opis produktu
 

Nazwa: Xenna Extra Comfort tabletki
Opakowanie:  10 tabl.
Skład:  1 tabletka dojelitowa zawiera: 150-220mg suchego wyciągu z owoców senesu, co odpowiada 20mg glikozydów antracenowych
w przeliczeniu na sennozyd B; ekstrahent: woda, substancje pomocnicze: żelatyna, 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 węglan E170, syrop glukozowy, suchy; karboksymetyloceluloza sodowa, tytanu
dwutlenek E171, wosk montana. 
Wskazania:  lek do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć.
Opis produktu:  Xenna Extra Comfort to ziołowy lek o działaniu przeczyszczającym. Wykazuje także działanie wiatropędne. Glikozydy
antranoidowe zawarte w liściach i strączkach senesu pobudzają perystaltykę jelita grubego, co ułatwia przesuwanie mas kałowych.
Ponadto preparat powoduje zmiękczenie mas kałowych poprzez zwiększenie wydzielania śluzu z jednoczesnym hamowaniem
zwrotnego wchłaniania wody ze światła jelita. Ma to szczególne znaczenie przy dolegliwościach hemoroidalnych. spodziewane działanie
przeczyszczające występuje po 8-12 godzinach.
Przeciwwskazania:  nadwrażliwość na którąkolwiek ze substancji produktu; niedrożność jelit; zapalenie wyrostka robaczkowego; ostre
stany zapalne w jamie brzusznej (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenia jelita grubego); bóle brzucha nieznanego pochodzenia; w
stanach odwodnienia; dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób użycia:  dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 tabletka dojelitowa 1 raz na dobę na godzinę przed snem. tabletki nie należy
rozgryzać, lecz połknąć popijając wystarczającą ilością płynu. Zwykle wystarczy stosować 2-3 razy tygodniu. Nie należy stosować
preparatu przez dłuższy okres czasu (powyżej 1-2 tygodni) bez konsultacji z lekarzem.
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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