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Travisto Activ, 30 tabletek
 

Cena: 15,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Travisto Activ, 30 tabletek

Travisto activ to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w zaburzeniach trawienia jak wzdęcie, uczucie pełności spowodowanych
zaburzeniami wydzielania żółci oraz w celu regulacji częstości wypróżnień. Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim okresie
stosowania i doświadczeniu.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: wyciąg z Aloe ferox Miller (alona), wyciąg z Fumariae officinalis L. herbae (ziele dymnicy), Boldinum
(boldyna).

1 tabletka zawiera 15 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Aloe ferox Miller (alona) co odpowiada 3,150-3,745 mg hydroksyantrachinonów
w przeliczeniu na aloinę, 10 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Fumariae officinalis L. herbae (ziele dymnicy), 1 mg Boldinum (boldyna).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

w zaburzeniach trawienia i lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych: od 1 do 2 tabletek na dobę przed posiłkami nie
częściej niż 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę;
w zaparciach występujących sporadycznie od 3 do 5 tabletek raz na dobę, wieczorem przed snem. Wystarczające jest przyjęcie leku od
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dwóch do trzech razy w tygodniu.
Maksymalna dawka dobowa: nie więcej niż 8 tabletek.

Leku Travisto activ nie wolno stosować dłużej niż 7-10 dni.

Działanie
Travisto activ wykazuje działanie pobudzające wydzielanie żółci (wyciąg z liści boldo), żółciopędne (związane z obecnością boldyny),
boldyna zmniejsza napięcie mięśniówki gładkiej jelit, co powoduje zwolnienie perystaltyki oraz działanie rozkurczające. Aloes wykazuje
działanie przeczyczające. Dymnica stosowana w schorzeniach przebiegających z dyskomfortem spowodowanym w obrębie pęcherzyka
żółciowego, dróg żółciowych oraz przewodu pokarmowego.
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