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Raphacholin C x30 drażetek
 

Cena: 16,27 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Herbapol Wrocław

Postać drażetki

Substancja
czynna

karczoch, kwas dehydrochlorowy, olejek
miętowy, rzodkiew czarna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 10 roku życia

Opis produktu
 

Co to jest lek Raphacholin C® i w jakim celu się go stosuje

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

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.

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.

Jak stosować lek Raphacholin C®

Lek stosować doustnie.
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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.

Skład

1 tabletka drażowana zawiera

Raphani sativi nigri radicis extractum siccum cum carbo medicinalis (wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem
leczniczym) (1:1) - 150 mg ( DER 18:1, ekstrahent: etanol 85 % V/V )
Cynarae herbae extractum spissum (wyciąg gęsty z ziela karczocha) - 47 mg (DER 3:1, ekstrahent: etanol 50 % V/V )
Acidum dehydrocholicum (kwas dehydrocholowy) - 40 mg
Menthae piperitae oleum (olejek miętowy) - 15 mg
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