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DIH MAX COMFORT 60 tabletek
 

cena: 43,37 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nogi

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletka

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Diosminum

Wskazania naczynka, obrzęk, skurcze, żylaki

Opis produktu
 

Opis:
IH Max Comfort to lek z najwyższą dawką diosminy - 1000mg w łatwej do połknięcia tabletce powlekanej.
Wskazany do stosowania przy żylakach, bólach i nocnych kurczach nóg oraz obrzękach.

Skład:

1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).

Wskazania do zastosowania:

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

bóle i nocne kurcze nóg,
uczucie ciężkości nóg,
żylaki kończyn dolnych,
poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe,
obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).
Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Działanie:

Diosmina wpływa na mikrokrążenie i parametry hemoreologiczne krążenia. Wykazuje działanie ochronne wobec naczyń żylnych
(dwukrotnie silniejsze od trokserutyny), zmniejsza ich przepuszczalność, zapewnia elastyczność ścian naczyń i zwiększenie ich napięcia
(m.in. na skutek przedłużenia skurczu włókien mięśniowych ściany naczyń żylnych w odpowiedzi na noradrenalinę i wzrost wrażliwości

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

miocytów na jony wapniowe).

Poprawiając powrót krwi z układu żylnego kończyn dolnych, zmniejsza nadciśnienie i zastój żylny w kończynach. Hamuje patologiczną
aktywację i adhezję leukocytów do ścian naczyń włosowatych, zmniejsza nadmierną lepkość krwi. Dzięki hamowaniu wydzielania
mediatorów reakcji zapalnej (hamuje syntezę prostaglandyn i działa przeciwutleniająco, zmniejsza stężenie wolnych rodników, ogranicza
uwalnianie histaminy, zmniejsza aktywność hialuronidazy i ceruloplazminy), ma właściwości przeciwzapalne. Diosmina zwiększa
przepływ w układzie chłonnym, podwyższa ciśnienie onkotyczne limfy. Tak jak inne flawonoidy, jest uznawana za silny inhibitor
prostaglandyny E2, F2α i tromboksanu (A2 i lub B2), hamujący aktywację, migrację i adhezję leukocytów oraz aktywację neutrofili.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

