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XENNA herbatka 20 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.08.2023
 

Cena: 7,85 PLN

Opis słownikowy

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 w postaci ziół do leczenia zaparć doraźnych Lek w formie saszetek z suszonymi liśćmi senesudo zaparzania Działanie po
8-12 h 

Usuwanie zaparć w komfortowy sposób: wypicie naparu przed snem, zwiększa szanse na wypróżnienie o poranku.
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CZY WIESZ, ŻE 

Substancją czynną preparatu są antranoidy, nazywane również sennozydami, zawarte w liściach z rodzaju Senna Mill.

Pojedyncza saszetka zawiera 0,9-1,1 g surowca zielarskiego, co odpowiada 30 mg związkówhydroksyantracenowych, w przeliczeniu na
sennozyd B.

Mechanizm działania Xenna Zioła 

 

 

SPRAWDŹ TEŻ 

   

   

   

 

 

SZCZEGÓŁY PRODUKTU 

dawkowanie i sposób stosowania

skład

przeciwskazania

inne informacje
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Podanie doustne. Przyjmować doraźnie. Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetkę (0,9-1,1 g) zalać szklanką
wrzącej wody (ok. 200 ml) i pozostawić do zaparzenia na 10 min. Pić 1 raz na dobę od pół szklanki naparu do całej szklanki naparu
jednorazowo przed snem. Pić zawsze świeży napar. Xenna usuwa zaparcia nie gwałtownie, bo działa po ok. 8-12 godz. Należy
przyjmować najmniejszą ilość naparu powodującą zmiękczenie stolca i nie przekraczać maksymalnej dawki (1 saszetka, 30 mg
glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B) w ciągu doby. Zaleca się zwiększenie przyjmowania płynów
bezkofeinowych w trakcie stosowania leku. Przyjmowanie dłużej niż 1-2 tyg. wymaga nadzoru lekarskiego.

Xenna Fix Zioła (herbata) Sennae angustifoliae fructus extractum siccum. 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na
sennozyd B, zioła do zaparzania w saszetkach

Wskazania do stosowania: Zioła przeczyszczające do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć.

Uczulenie (nadwrażliwość) na senes i sennozydy. Zwężenie i niedrożność jelit, zmniejszenie siły skurczu mięśni gładkich jelit (atonia
jelit), ostre stany zapalne w jamie brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego), chorobaLeśniowskiego-Crohna, wrzodziejące
zapalenie jelita grubego. Niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej. Stany odwodnienia z towarzyszącą utratą elektrolitów. Nie zaleca
się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

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

Kategoria dostępności: lek dostępny bez recept
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Galeria
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