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Tabletki tonizujące * 90 tabl.!!!!!!
 

Cena: 35,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl. (pojem.)

Postać tabl.

Producent LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Labofarm Tabletki tonizujące to lek tradycyjnie stosowany jako produkt, który wspomaga pracę serca i układu krążenia (w przypadku
braku obrzęków, zwłaszcza w okolicy kończyn dolnych, oraz kiedy stosowanie innych leków nie jest konieczne). Przeznaczony jest dla
osób dorosłych.

Właściwości:
Tabletki tonizujące Labofarm to tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych powyżej wskazaniach,
wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Głóg stanowi źródło m.in. fenolokwasów, amin, fitosteroli, garbników,
witaminy C i witamin z grupy B, pektyn i soli mineralnych, ale najbardziej cenna jest duża ilość flawonoidów i procyjanidów. Związki
flawonoidowe wykazują działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie jelit, dróg moczowych, macicy oraz naczyń krwionośnych. Ma to duże
znaczenie zwłaszcza w przypadku naczyń wieńcowych – zwiększa się wtedy dopływ utlenionej krwi do mięśnia sercowego, ustępuje ból
i duszność. Procyjanidy odpowiadają za łagodne obniżenie ciśnienia tętniczego. Kwiat głogu intensyfikuje też siłę skurczów serca,
nieznacznie spowalniając ich częstotliwość, dzięki czemu pracuje ono wydajniej. Co więcej, wykazuje korzystny wpływ na naczynia
krwionośne mózgu. Ziele serdecznika dobroczynnie oddziałuje na serce i układ krążenia. Z kolei ziele nostrzyka redukuje krzepliwość
krwi, co pomaga zapobiegać tworzeniu się zakrzepów żylnych. Sprzyja zatem poprawie przepływu krwi przez żylne i włosowate naczynia
krwionośne oraz usprawnieniu ukrwienia mózgowego i obwodowego.

Skład:
Kwiatostan głogu (Crataegi folium cum flore) - 150 mg
Owoc głogu (Crataegi fructus) - 30 mg
Ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba ) - 100 mg
Ziele nostrzyka (Meliloti herba) - 40 mg
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.
Jedna tabletka zawiera 0,02-0,5 mg kumaryn i nie mniej niż 1,25 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.
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Stosowanie:
Dorośli: 2 tabletki od 2 do 3 razy dziennie, przed jedzeniem.
Nie należy przekraczać dawki dobowej 6 tabletek, co odpowiada ilości do 3 mg kumaryn na dobę.
Nie należy stosować przez dłuższy okres czasu.

Ważne informacje:
Lek jest przeciwskazany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy go stosować z lekami obniżającymi krzepliwość krwi oraz u pacjentów z chorobami wątroby.
Lek należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowanie:
90 tabletek
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