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Venoforton mixtura krążeniowa 125 g
 

Cena: 28,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 g

Postać Płyny doustne

Producent DAR NATURY

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Venoforton mixtura krążeniowa w postaci płynu doustnego to preparat na bazie składników pochodzenia naturalnego, który może
być stosowany przez pacjentów dorosłych i młodzież od 12. roku życia w przypadku różnego rodzaju problemów z układem żylnym.

Na co jest Venoforton mixtura krążeniowa? Wskazaniem do stosowania leczniczego i wspomagającego leku są zaburzenia krążenia
obwodowego, a także żylaki i niewydolność żylna, a oprócz tego niewydolność krążenia mózgowego oraz spadek napięcia i odporności
ścian naczyń krwionośnych. Lek Venoforton mixtura krążeniowa stosować można też wspomagająco, jeśli pacjent zmaga się z
miażdżycą naczyń wieńcowych. Funkcją leku Venoforton mixtura krążeniowa jest usprawnianie przepływu krwi naczyń krwionośnych
(obwodowych oraz kapilarnych). Dodatkowe działanie Venoforton mixtury krążeniowej polega na zmniejszaniu krzepliwości krwi i
zapobieganiu powstawania żylaków. Produkt przyczynia się również do poprawy odporności naczyń krwionośnych, a poza tym
normalizuje przepuszczalność wspomnianych naczyń.

W opakowaniu znajduje się 125 g płynu Venoforton mixtury krążeniowej. W skład 100 g preparatu wchodzi 40 g wyciągu z nasion
kasztanowca oraz 37 g nalewki z liści miłorzębu japońskiego, a także 10 g nalewki z kwiatostanu głogu. Formuła zawiera też 10 g
wyciągu z ziela jemioły oraz 3 g nalewki z ziela arniki, a poza tym składniki pomocnicze. W dawce jednorazowej znajduje się 10 mg
escyny oraz powyżej 54% etanolu. W pojedynczej dawce leku znajduje się do 2,21 g etanolu, co stanowi ekwiwalent 23 ml wina lub 46 ml
piwa. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki i postępować zgodnie ze wskazaniami tam
zawartymi, chyba że lekarz je zmodyfikuje.

Produkt przeznaczony jest do stosowania doustnego, a zalecane dawkowanie Venoforton mixtury krążeniowej to 4 ml leku
przyjmowane 3 razy na dobę. Dawkę leku należy odmierzyć przy pomocy dołączonej miarki, a następnie rozcieńczyć z wodą lub sokiem
owocowym i wypić. Nie należy stosować dawki leku większej niż wskazana, gdyż może to powodować objawy zatrucia alkoholowego. W
związku z zawartością składników naturalnych dopuszczalne jest lekkie zmętnienie płynu lub pojawienie się osadu – nie wpływa to na
skuteczność działania produktu.

Działania niepożądane leku Venoforton mixtura krążeniowa mogą wystąpić, chociaż nie u wszystkich pacjentów, którzy z produktu
korzystają. Lek może przyczynić się do podrażnienia śluzówki żołądka i jelit. W sporadycznych przypadkach jego stosowanie może
skutkować nudnościami.

Lek Venoforton mixtura krążeniowa ma również przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać.
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Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na składniki produktu. Dodatkowo – w związku z wysoką zawartością alkoholu – lek nie
powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Z produktu leczniczego Venoforton mixtura krążeniowa nie powinni też
korzystać pacjenci z niewydolnością nerek. Nie zaleca się też przyjmowania leku w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Skład
Substancja czynna: 100 g preparatu zawiera 40 g wyciągu z nasion kasztanowca, 37 g nalewki z liści miłorzębu japońskiego, 10 g
nalewki z kwiatostanu głogu, 10 g wyciągu z ziela jemioły, 3 g nalewki z ziela arniki. Dawka jednorazowa zawiera 10 mg escyny. Preparat
zawiera powyżej 54% etanolu.

Dawkowanie
Doustnie. Leczniczo: 60 kropli z małą ilością wody 4 razy dziennie, 30 min przed posiłkiem. Preparat można stosować przez kilka tyg.; po
przyjęciu dwóch opakowań należy zrobić 10-dniową przerwę. Profilaktycznie: 30 kropli 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania u dzieci.

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.
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