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Bionorica Canephron Produkt leczniczy 60 sztuk
 

Cena: 47,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.draż.

Producent BIONORICA SE

Opis produktu
 

Wskazania
Zmniejsza ból i pieczenie (1),Ułatwia oddawanie moczu (2),Redukuje liczbę nawrotów infekcji (3),1. Ivanov et al., An open-label, non-
randomized, multicenter, interventional study to investigate the safety and efficacy of Canephron® N in the management of
uncomplicated urinary tract infections (uUTI), Clinical Phytoscience (2015) 1:7. 2. Brenneis et al. (2012). Spasmolytic activity of
Canephron® N on the contractility of isolated urinary bladder. 13th International Congress of Ethnopharmacology, Graz, Austria,
Congress Poster. 3. Ivanov D. et al. Therapeutical effects of Canephron® N in treatment of urinary tract infections in diabetes II patients
with metabpolic syndrome, Zdorov’ya Ukrainy (17)2005.

Składniki
Jedna tabletka drażowana zawiera: 18 mg Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyka); 18 mg Centaurium erythraea Rafn s. I.
włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C.suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C.
minus Gars.), herba (ziele centurii); 18 mg Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu), Lek zawiera m.in.: laktozę jednowodną,
sacharozę, glukozę

Stosowanie
Dawkowanie: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 6
tabletek). Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody (np. szklanką wody). Podczas stosowania
leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłączenie z jego długotrwałego
okresu stosowania. Jeżeli w ciągu 7 dni stosowania leku objawy nie ustąpią, lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w
ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie
Lek przechowywać i niedostępnym w miejscu niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
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