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Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
twardych
 

Cena: 23,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 150 mg + 150 mg + 100 mg

Opakowanie 30 kapsułek twardych

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Rusci rhizoma, Hesperidinum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Wskazania

- Leczenie objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (ból, uczucie ciężkości w kończynach dolnych).
- Pomocniczo w dolegliwościach związanych z żylakami odbytu.

Działanie
Ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ściany naczyń żylnych.

Dawkowanie

2 do 3 kapsułek na dobę: leczenie objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych.
4 do 5 kapsułek na dobę: leczenie objawów związanych z żylakami odbytu.
W dawce hemoroidlnej (4-5 kaps/dobę) produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień).

Skład

1 kapsułka zawiera: 150 mg suchego wyciągu z Ruscus aculeatus L., Rhizoma (kłącze ruszczyka kolczastego) (5 – 7,5 :1),
Ekstrahent: etanol 85% (V/V), Hesperydyny metylochalkon 150 mg, Kwas askorbowy 100 mg
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: żółcień pomarańczowa FCF (E 110) - 0,246 mg.
Zawartość kapsułki: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000,
talk.
Skład otoczki kapsułki: denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu
dwutlenek (E 171), żelatyna; wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171),
żelatyna.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Zaburzenia w gospodarce żelazowej (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) ze względu na zawartość
kwasu askorbowego w składzie.

Działania niepożądane
U 1-2% pacjentów występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak: nudności; bóle żołądka; biegunka (niekiedy ciężka,
szybko ustępująca po zaprzestaniu leczenia); odwracalne mikroskopowe (głównie limfocytarne) zapalenie okrężnicy w niektórych
przypadkach (lub u niektórych pacjentów); zapalenie trzustki; kontaktowe zapalenie skóry; świąd; zawroty głowy; bóle migrenowe; skurcz
oskrzeli; rumień grudkowo-plamkowy.

Przechowywanie
W temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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