
PLUS CĂRBUNE
Supliment alimentar

Ingrediente
Un comprimat conţine agent 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, dezagregant (amidon 
pregelatinizat), liant (povidonă K30), 
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 şi 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 îmbunătăţeşte tranzitul intestinal 
după aproximativ 6-8 ore de la utilizare 
(eliminarea a 1-2 scaune moi sau 
semilichide).
Cărbunele activ contribuie la reducerea 
flatulenţei.

Utilizare
Adulţi: câte 1-2 comprimate pe zi, de 
preferinţă seara, la culcare, pentru a obţine 
un scaun semilichid în cursul dimineţii 
următoare.
Durata utilizării se recomandă a fi de maxim 
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, precum şi 
persoanelor cu obstrucţii intestinale, 
inflamaţii intestinale acute, apendicită.
Persoanele în vârstă sunt sfătuite să utilizeze 
o cantitate redusă la jumătate.
Conţine lactoză monohidrat, persoanele care 
se cunosc cu intoleranţă la anumite categorii 
de glucide sau care au diabet zaharat nu 
trebuie să utilizeze acest produs.

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 nu se folosi după data expirării înscrisă pe 
ambalaj.

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în 
ambalajul original.

Mod de prezentare
Cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate.
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