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CYNAREX 30 tabletek, cholesterol, miażdżyca
 

Cena: 14,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

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

 

 

Wskazania

 

Lek stosuje się tradycyjnie w niestrawności, osłabieniu wydzielania żółci. Pomocniczo w hipercholesterolemii jako środek obniżający
poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi #℣佐⌡⌀瀀爀漀昀椀氀愀欀琀礀欀愀 洀椀愁簀搁簀礀挀礀⌡⍃倣℣ oraz tradycyjnie jako środek ochronny u osób narażonych
na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla).

 

 

 

Przeciwwskazania
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Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych #℣佐⌡⌀䄀猀琀攀爀愀挀攀愀攀 㴀 䌀漀洀瀀漀猀椀琀愀攀⌡⍃倣℣ oraz
niedrożności dróg żółciowych.  

W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Osoby, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku powinny poradzić się lekarza.Jeśli
objawy nasilą się należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować u dzieci poniżej 14 lat.

 

 

Ciąża i karmienie piersią

 

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.Przed użyciem preparatu należy
skonsultować się z lekarzem.

 

 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

 

Nie stwierdzono wpływu na osoby kierujące pojazdami mechanicznymi i obsługujące maszyny.

 

 

 

Działania niepożądane

 

Alergia kontaktowa u osób uczulonych na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych #℣佐⌡⌀䄀猀琀攀爀愀挀攀愀攀 㴀 䌀漀洀瀀漀猀椀琀愀攀⌡⍃倣℣. W rzadkich
przypadkach mogą wystąpić łagodne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. 
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Dawkowanie

 

Doustnie, dorośli i młodzież powyżej 14 lat: w niestrawności jednorazowo 2 tabletki, pomocniczo w hipercholesterolemii lub jako środek
ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀⸀ 搀眀甀猀椀愀爀挀稀欀甀 省ᤀ最氀愀⌡⍃倣℣ 3 razy dziennie po 2
tabletki.W hipercholesterolemii oraz jako środek ochronny Cynarex wymaga systematycznego stosowania.

 

 

 

Skład

 

1 tabletka zawiera  

 

Substancja czynna:Wyciąg suchy z ziela karczocha ( Cynarae herbae extractum siccum 3-5:1) - 250 mg (ekstrahent: etanol 50% v/v)  

 

Substancje pomocnicze:Celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu, krospowidon, magnezu stearynian,
talk.
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