Нефрофіт-ТАБ
Сприяє покращенню функціонування нирок і сечостатевої системи,
володіє
м'яким сечогінну властивість
1 таблетка 0,85 г містить
діючі речовини: трава хвоща польового - 102 мг, квіти бузини чорної - 102
мг,
трава споришу - 94 мг, квітки ромашки - 94 мг, трава буркуну лікарського
- 94 мг,
трава череди - 94 мг, листя мучниці - 85 мг, листя м'яти перцевої - 85 мг,
плоди
кропу пахучого - 76 мг;
допоміжні речовини: кальцію стеарат - 8 мг,
гідроксипропілметилцелюлоза - 8 мг, лактоза - 8 мг.
Форма випуску. Таблетки по 0,85 г по 2 таблетки в блістері, 30 блістерів в
картонній
пачці; таблетки по 0,85 г по 10 таблеток в блістері, 6 блістерів в картонній
пачці.
Властивості. Нефрофіт-ТАБ складається з 9 лікарських рослин з високою
біологічною активністю, дія яких спрямована на досягнення діуретичного
ефекту, підвищення азотовидільної функції нирок. Позитивно впливають
на
депураційну функцію нирок.
Комплекс біологічно активних речовин (глікозид - арбутин, флавоноїди,
фенольні
кислоти, кумарини та інші), що містяться в даних рослинах, сприятливо
впливають на
роботу нирок.
Лікарські рослини в складі Нефрофіт-ТАБ мають сечогінну,
протизапальну, антибактеріальну і легким салуретичну властивостями.
Компоненти фитопрепарата містять: вітаміни / провітаміни: Е, C, B3, B4,
P, каротин,
макро- і мікроелементи: Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, Ba,
Ni.
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системи, має м'який сечогінним властивістю. Рекомендується в якості
протизапального, спазмолітичний і антибактеріальний засіб для
профілактики і в комплексній терапії запальних захворювань нирок і
сечовивідних шляхів, які супроводжуються зниженням сечовидільної та
азотовидільної функції, сечокам'яної хвороби, циститів, захворювань
органів
малого таза.
Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям з 12 років рекомендується
приймати
по 2 таблетки 2 рази на день за 20 хвилин до їди. При необхідності добову
дозу
підвищують до максимальної - 6 таблеток (по 2 таблетки 3 рази на добу).
курс застосування
- 4 -6 тижнів. При необхідності курс можна повторити з перервою в 10
днів. перед
застосуванням необхідна консультація з лікарем.
Опис активних компонентів:
Трава споришу має в'яжучу, сечогінну, протизапальну та
антимікробну дію за рахунок дубильних речовин. З'єднання кремнієвої
кислоти,
містяться в спориші, при сечокислий діатез сприяють виведенню з сечею
камнеобразующіх солей. Має антитоксичні властивості, зміцнює стінки
судин і капілярів. Підвищує діурез, зменшуючи зворотне всмоктування
натрію і хлору.
Трава хвоща польового має сечогінну, помірне кровоспинний
дію, сприяє виведенню солей при подагрі і сечокислий діатез.
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шляхів, уретри і при сечокам'яній хворобі. Надають дезінфікуючий,
протизапальну та сечогінну дію.
Квітки бузини чорної мають потужний дезінфікуючий і сечогінну дію за
рахунок вмісту дубильних речовин. Протизапальну дію обумовлено,

перш за все, наявністю рутина. Також квіти бузини чорної мають
потогінну,
жарознижувальну дію і регулюють вуглеводний обмін.
Квітки ромашки мають протизапальну, кровоспинну,
антисептичну,
протисудомну,

слабку

в'яжучий,

болезаспокійливу,

седативну,

потогінний, жовчогінну дію.
Трава череди має антимікробну, протизапальну, антиалергічну,
кровоспинний, що пом'якшує та сечогінну дію.
Листя м'яти перцевої надають терпкий, спазмолітичну, седативну, місцеве
знеболювальну, антисептичну, протиблювотну дію. покращують смак
рослинних препаратів.
Трава буркуну надає венотонизирующее і протинабрякову дію, завдяки
наявності кумарину має протисудомну дію; покращує мозковий, сердечне
і периферичний кровообіг; завдяки наявності биоактивного речовини дікумарола - володіє антитромботичну властивістю.
Плоди кропу пахучого надають антиаритмічну дію завдяки наявності
калію, а також мають спазмолітичну, вітрогінну, сечогінну дію і
знижують проникність судинної стінки.
Протипоказання. Індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 12
років,
вагітні, жінки в період лактації.
Умови зберігання та термін придатності. Зберігати в упаковці виробника,
в сухому
приміщенні при температурі від 5 ° С до 25 ° С і відносній вологості не
більше 75%,
термін придатності - 24 місяці з дати виготовлення. Зберігати в
недоступному для дітей місці.
Добавка дієтична. Не є лікарським засобом.
Добавки дієтичні годі було використовувати як заміну повноцінного
раціону
живлення.

