SennaLax plus Cărbune
Extract de Senna
Cărbune activ
Supliment alimentar
Conţine lactoză
20 comprimate
Biofarm® este cea mai importantă companie cu capital privat 100% românesc în ceea ce privește producţia și
comercializarea de suplimente alimentare pe piaţa farmaceutică din România. Totodată, Biofarm® este unul dintre
primii producători români de medicamente și suplimente alimentare, cu o tradiţie de peste 95 ani și certificat conform
standardelor de bună practică de fabricaţie la nivel European (GMP) pentru toate liniile de fabricaţie, ceea ce
conferă calitate și siguranţă fiecărui produs din portofoliul său.
Ingrediente
Un comprimat conţine agenţi de încărcare (lactoză monohidrat, fosfat acid de calciu dihidrat), extract hidroalcoolic
uscat 7-12:1 din fructe de Senna (Senna acutifolia) corespunzător la 20 mg glicozide hidroxiantracenice
exprimate în senoside B, cărbune activ 100 mg, agent de afânare (amidon pregelatinizat), agent de întărire (povidonă
K30), agenţi antiaglomeranţi (stearat de magneziu, talc).
Acţiune
SennaLax plus Cărbune este recomandat ca supliment alimentar în vederea menţinerii unui tranzit intestinal optim.
Extractul de Senna acţionează la nivelul colonului, direct asupra mucoasei intestinale, iar acţiunea sa se datorează unor
derivaţi antrachinonici eliberaţi sub influenţa florei intestinale din glicozidele precursoare, conţinute în produsul
vegetal.
Mişcările propulsive ale colonului/intestinului subţire sunt stimulate, ca urmare probabil a iritaţiei mucoasei, precum şi
a modificării permeabilităţii acesteia, crescând astfel difuziunea apei şi a electroliţilor la nivelul conţinutului intestinal.
SennaLax plus Cărbune are avantajul că utilizarea sa nu este însoţită de dureri abdominale, ca în cazul utilizării altor
produse cu rol asemănător. Suplimentul alimentar SennaLax plus Cărbune ajută la funcţionarea normală a tranzitului
intestinal, efectul constatându-se după aproximativ 6-8 ore de la utilizare (eliminarea a 1-2 scaune moi).
Cărbunele activ este unul dintre cei mai buni adsorbanţi, cunoscut la nivel mondial, care diminuează gazele apărute
în intestine. Cărbunele din compoziția SennaLax plus Cărbune are rol adjuvant în digestie.
Utilizare
Adulţi: 1-2 comprimate pe zi, de preferinţă seara, la culcare, pentru a obţine un scaun de consistenţă moale în cursul
dimineţii următoare.
Durata utilizării se recomandă a fi de maximum 7 zile, pentru a evita fenomenele de obişnuinţă sau dependenţă.
Utilizarea se poate relua după o pauză de o săptămână.
Precauţii
Nu se recomandă copiilor, femeilor însărcinate sau care alăptează, persoanelor cu obstrucţii intestinale, inflamaţii
intestinale acute, apendicită, precum şi persoanelor cu intoleranţă la lactoză sau sensibile la oricare dintre ingrediente.
Atenţionări
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A se consuma înainte de data expirării înscrisă pe ambalajul produsului.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
Mod de prezentare
Cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate.

Cantitate netă/cutie
10 g
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