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Dulcobis 5 mg x 20 tabl dojelitowych
 

Cena: 13,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

Wstęp
Zaparcia to jeden z bardziej uciążliwych problemów zdrowotnych. Coraz więcej czasu spędzamy przy biurku i w samochodzie, jak
również spożywamy wysoko przetworzoną żywność, co sprzyja zaparciom. To wszystko może źle wpływać na pracę naszych jelit. Choć
u różnych osób zaparcia mogą mieć różne podłoże, to istnieje wspólny mianownik. Gdy dolegliwość ta już się pojawi, może istotnie
skomplikować życie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, możesz wspomóc się lekami, które działają miejscowo i pobudzają perystaltykę jelit.
Tabletki Dulcobis zawierają substancję przyspieszająca perystaltykę jelit i zwiększającą zawartość wody w kale, która ułatwia oddanie
stolca, tym samym zwalcza zaparcia i pomaga zachować zdrowe jelita.

Opis
5 mg, tabletki dojelitowe Bisacodylum

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

krótkotrwałe leczenie zaparć

Składniki
1 tabletka dojelitowa zawiera: 5 mg bisacodylu, substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia
kukurydziana rozpuszczalna, glicerol 85 %, magnezu stearynian, otoczka tabletki (magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska,
tytanu dwutlenek (E171), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu
kopolimer (1:2), olej rycynowy, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E172), wosk biały, wosk Carnauba, szelak)

Stosowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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