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Xenna Extra Comfort tabl.dojelit. 0,150,22
 

Cena: 40,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15-0,22 g

Opakowanie 45 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Sennae fructus angustifoliae extr.sicc.

Opis produktu
 

Xenna Extra Comfort tabl.dojelit. 0,150,22 - 45 tabl.

Xenna Extra comfort to naturalny lek w formie tabletki powlekanej, wskazany do leczenia doraźnych zaparć.

Substancją czynną preparatu są sennozydy obecne w owocach krzewu Senna angustifoli.

Suchy wyciąg z tych owoców zamknięty jest w specjalnej otoczce, która precyzyjnie uwalnia substancję czynną w jelicie, a więc w
miejscu występowania problemu.

Dyskretna forma tabletki to wygodne rozwiązanie, które sprawdza się w każdej sytuacji, nie w tylko w domu, ale także na wyjeździe.

Przeznaczenie:

Xenna Extra comfort to lek przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia. Produkt docenią osoby poszukujące
pewnego i dyskretnego sposobu na zaparcia.

Ze względu na sposób działania oraz postać leku Xenna Extra comfort sprawdza się w przypadku zaparć nieprzewlekłych. Xenna Extra
comfort to wyjątkowy lek, który łączy naturalne pochodzenie z pewną ulgą od zaparć w ciągu nocy.

Dzialanie:

Xenna Extra comfort należy do leków przeczyszczających o stosunkowo szybkim działaniu, które następuje po 8-10 godzinach od
podania.

Tabletka Xenna Extra comfort przechodzi przez górną część układu pokarmowego nietknięta. Substancja czynna zostaje uwolniona
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dopiero w jelicie, pod wpływem wzrostu pH.

Bakterie zamieszkujące jelito grube przekształcają substancję czynną w jej aktywny metabolit, który pobudza perystaltykę jelita oraz
uruchamia wydzielanie wody i elektrolitów do światła jelita. Dzięki temu przynosi ulgę w zaparciu w fizjologiczny sposób.

Stosowanie:

Xennę Extra comfort zazwyczaj stosuje się w ilości jednej tabletki na dobę, na godzinę przed snem. Tabletki nie należy rozgryzać, lecz
połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu. Efekt działania leku następuje po 8-10 godzinach od podania, czyli rankiem następnego
dnia. Xenna Extra comfort to lek, którego działanie jest pewne, ale nie gwałtowne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Xenna Extra comfort należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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