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Alax, ułatwia wypróżnianie, 20 tabletek drażowanych
 

Cena: 13,49 zł

Opis słownikowy

Dawka 10-15 mg

Opakowanie 20 tabletek drażowanych

Postać tabletki drażowane

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Frangulae corticis extract.siccum normatum,
Aloe capensis

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Opis

Alax, roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach.

Wskazania
Roślinny produkt leczniczy ułatwiający wypróżnianie, w sporadycznie występujących zaparciach do krótkotrwałego stosowania.

Działanie
Ułatwia wypróżnianie.

Dawkowanie

Młodzież w wieku ponad 12 lat, dorośli, osoby w podeszłym wieku: 1-2 tabletki drażowane wieczorem, popić szklanką wody.
Właściwa pojedyncza dawka to najmniejsza dawka powodująca nie wymagające wysiłku wypróżnienie w postaci miękkiego
stolca.
Nie przekraczać dawki dobowej.
Stosowanie preparatu przez okres dłuższy niż 1-2 tygodnie wymaga konsultacji z lekarzem.

Skład
Wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe capensis) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 18% - 35
mg; wyciąg suchy z kory kruszyny (Frangulae corticis extractum siccum, DER 5-8:1, ekstrahent: metanol) o zawartości związków
antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15% - 42 mg.
1 tabletka zawiera 10-15 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na substancje czynne lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
Przypadki niedrożności jelit i zwężenia jelit, atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelita grubego (np.
choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego); ból brzucha nieznanego pochodzenia; ciężkie odwodnienie z
niedoborem wody i elektrolitów.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Dodatkowe informacje
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 farmaceuta, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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