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Cyclo 3 Fort kaps.twarde 0,15 g 30 kaps.
 

Cena: 20,79 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,15g+0,15g+0,1g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Rusci rhizoma, Hesperidinum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Opis
Wskazania: Cyclo 3 Fort Preparat wykazuje działanie ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ściany naczyń
żylnych.

Przeciwwskazania: Kiedy nie stosować leku Cyclo 3 Fort Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.

Działanie: Wyciąg z Ruscus aculeatus posiada głównie właściwości ochraniające naczynia krwionośne i wpływające na napięcie ściany
naczyń żylnych. Hesperydyna zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i przeciwdziała powstawaniu obrzęków . Jej działanie
jest wzmocnione przez kwas askorbowy, który zwiększa oporność naczyń włosowatych.

Skład: Substancjami czynnymi leku są: 150 mg suchego wyciągu z Ruscus aculeatus L, Rhizoma (kłącze ruszczyka kolczastego) (5 -
7,5:1) Ekstrahent: etanol 85% (V/V) Hesperydyny metylochalkon 150 mg Kwas askorbowy 100 mg Pozostałe składniki to: Substancje
pomocnice: talk, stearynian magnezu, krzemu koloidalny dwutlenek bezwodny, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000 Skład otoczki
kapsułki: Denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.
Wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Zawartość opakowania: kapsułki, 30 sztuk.

Dawkowanie: W leczeniu objawów związanych z z niewydolnością naczyń limfatycznych i żylnych (uczucie ciężkości w kończynach
dolnych, ból, zespół „niespokojnych nóg”) oraz w leczeniu krwawień z macicy, zaleca się stosowanie Cyclo 3 Fort w dawce 2 do 3
kapsułek dziennie.

Podmiot odpowiedzialny: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA SP. Z.O.O, UL BELWEDERSKA 20/22, VARSOVIE POLOGNE
00-762.

Informacja o produkcie: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA SP. Z.O.O, UL BELWEDERSKA 20/22, VARSOVIE POLOGNE
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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.
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