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Cynarex 250 mg, 30 tabletek
 

Cena: 15,18 zł

Opis słownikowy

Dawka 250 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cynareae herba extractum

Opis produktu
 

Wskazania

- Tradycyjnie w niestrawności, osłabieniu wydzielania żółci.
- Pomocniczo w hipercholesterolemii jako środek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi (profilaktyka
miażdżycy).
- Tradycyjnie jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku
węgla).

Działanie
Obniżenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi.

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 (m.in. dwusiarczku węgla) 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: talk, celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu, krospowidon, stearynian
magnezu.

Przeciwwskazania

Dzieci i młodzieży poniżej 14 lat.
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Niedrożność dróg żółciowych.
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, uczulenie na karczochy lub inne rośliny z
rodziny Astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae).

Przechowywanie

W temperaturze nie wyższej niż 25°C,
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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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