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Alax tabletki drażowane x 20 szt.
 

Cena: 13,18 zł

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Postać

Tabletki drażowane

Dawka

35 mg + 42 mg

Opakowanie

20 tabletek

Działanie 

Alax w formie tabletek drażowanych zawiera w sobie wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu a także wyciąg z kory kruszyny,
które mają działanie przeczyszczające. Mechanizm działania przeczyszczającego to stymulacja ruchów perystaltycznych jelita grubego
oraz zahamowanie resorpcji zwrotnej wody z jelita, dzięki czemu następuje przyspieszenie pasażu jelitowego oraz rozluźnienie stolca.
Po zastosowaniu leku Alax efekt przeczyszczający może wystąpić po od 6 do 10 godzin po podaniu leku. 

Wskazania

Krótkotrwałe zaparcia, stany skurczowe mięśni gładkich przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
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Nie należy stosować leku Alax, jeśli występują: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, niedrożność jelit, ostre zapalne
schorzenia jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha
o niejasnej etiologii, okres ciąży i karmienia piersią. Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących
lek: nie stosować dłużej niż 7-10 dni. Szczególną ostrożność przy stosowaniu leku należy zachować u osób młodych oraz w podeszłym
wieku. Nie podawać w okresie ciąży i karmienia oraz dzieciom do 12-go roku życia.

Dawkowanie

Lek Alax zazwyczaj stosuje się 1 - 2 tabletki przed snem lub w ciągu dnia w mniejszych dawkach 2 razy 1 tabletkę, popić szklanką wody. 
O ile lekarz nie zaleci inaczej, nie stosować dłużej niż 7 - 10 dni.

Skład

Sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe pulv.) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 18% - 35mg, wyciąg suchy
z kory kruszyny (Frangulae cortex extractum siccum) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15% - 42mg oraz
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (E460 (i)) z krzemionką koloidalną (E551), laktoza, sól sodowa
karboksymetylocelulozy (E466), cukier kryształ, talk (E553b), stearynian magnezu (E470b), poliwinylopirolidon (E1201), guma arabska
(E414), czerwień koszenilowa (E124), CapolR 1295 (mieszanina wosku pszczelego białego E901 i wosku Carnauba E903).
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