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XENNA EXTRA COMFORT 10 tabletek
 

Cena: 10,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,017 g

Opakowanie 10 tabl.(blistry)

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 
  
  
    

  
  
  o produkcie czy wiesz, że... sprawdź też szczegóły produktu  

 

  

  O PRODUKCIE naturalny lek do leczenia zaparć doraźnych 
  
  
   

  1 tabletka na noc najwyższa dawka substancji czynnej w 1 tabletce1 działanie po 8-12 h  

1 zawiera najwyższą dawkę glikozydów (20 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B w 1 tabletce) wśród
leków z glikozydami dostępnych bez recepty w postaci tabletki/ kapsułki stosowanych w doraźnym leczeniu zaparć.
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  CZY WIESZ, ŻE 

  Xenna Extra Comfort zawiera suchy wyciąg z owoców senesu. Ekstrakt jest standaryzowany na zawartość 20 mg glikozydów
hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.  

  Substancją czynną Xenna Extra Comfort są sennozydy obecne w owocach krzewu Senna angustifoli. Suchy wyciąg z tych owoców
zamknięty jest w specjalnej otoczce, która precyzyjnie uwalnia substancjęczynną w jelicie, a więc w miejscu występowania problemu.  

Mechanizm działania Xenna Extra Comfort 
  
   

 

  SPRAWDŹ TEŻ 
  
      

      

      

 

  SZCZEGÓŁY PRODUKTU 
  
  
  
   
dawkowanie i sposób stosowania  

  
  
   
skład  

  
  
   
przeciwskazania  

  
  
   
inne informacje  

 

  

  Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: Jeżeli brak innych przeciwwskazań preparat stosuje się następująco: 1 tabletka dojelitowa raz

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/xenna-herbatka-40-saszetek.html
https://aptekazawiszy.pl/xenna-herbatka-20-saszetek-data-waznosci-31-01-2019.html
https://aptekazawiszy.pl/xenna-extra-comfort-45-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

na dobę, na godzinę przed snem; spodziewane działanie przeczyszczające występuje po 8 – 12 godzinach. Tabletkę należy połknąć
popijając wystarczającą ilością płynu. Zwykle wystarczy stosować produkt do 2-3 razy w tygodniu. Czas stosowania: nie należy
stosować preparatu przez dłuższy okres czasu (powyżej 1 – 2 tygodni) bez konsultacji lekarskiej.  

  

Tabletki dojelitowe, jedna tabletka zawiera: 150-220 mg suchego wyciągu z owoców senesu (4-6:1), co odpowiada 20 mg glikozydów
hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.

  

Nie należy stosować leku w przypadku znanej nadwrażliwości (alergii) na substancję czynną lub na inny składnik preparatu oraz
w przypadku niedrożności jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego, w przypadku ostrych chorób zapalnych jelit ( np. choroba Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego), w przypadku bólów brzusznych nieznanego pochodzenia lub w stanach odwodnienia z ubytkiem
wody oraz elektrolitów. Nie podawać produktów zawierających senes dzieciom poniżej 12 lat.

  

Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.

Kategoria dostępności: lek dostępny bez recept
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