
CASTANHA DA ÍNDIA
VARILESS 170mg

Castanha da Índia, extrato seco
Aesculus hippocastanum L.

anos.
Não existem contra-indicações ou precauções especiais específicas 
para pacientes idosos.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE 
MEDICAMENTO?
Recomenda-se evitar o uso de anticoagulantes em conjunto com a 

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO
Castanha da Índia. 
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo 

APRESENTAÇÃO:
uso de algum outro medicamento.

Comprimidos revestidos com 170mg de extrato seco de Aesculus 
hippocastanum

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO 
Cartucho com 45 ou 60 comprimidos e Display com 70 blisteres com 

GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
15 comprimidos cada

Conservar o medicamento em sua embalagem original, em 
temperatura ambiente (15ºC a 30ºC) protegendo da umidade.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL
Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, 

USO ADULTO 
respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

COMPOSIÇÃO:
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o 

Cada comprimido contém:
em sua embalagem original.

Extrato seco hidroalcoólico das sementes de Aesculus 
VARILESS é constituído de comprimidos revestidos de coloração 

hippocastanum..........................................................................170mg
castanho claro.

Padronizado em 30,6mg (18%) de escina.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Excipientes q.s.p. ..........................................1 comprimido revestido
Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma 

Excipientes: celulose microcristalina, croscarmelose sódica, silicato 
mudança no aspecto, consulte o  farmacêutico para saber se 

de magnésio, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, 
poderá utilizá-lo.

hidroxipropilmetilcelulose e polietilenoglicol.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Nomenclatura botânica oficial: Aesculus hippocastanum L.
COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nomenclatura popular: Castanha da Índia
USO ORAL / USO INTERNO

Família: Hippocastanaceae
Ingerir 1 comprimido, 2 vezes ao dia, ou a critério médico.

Parte da planta utilizada: sementes
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este 
medicamento procure orientação do farmacêutico. Não 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
desaparecendo os sintomas procure orientação de seu médico ou 
cirurgião dentista.

PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Este medicamento é destinado em casos de fragilidade capilar e no 
tratamento de insuficiência venosa (má circulação).

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE 
USAR ESTE MEDICAMENTO?

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, 

Este medicamento possui ação em casos de fragilidade capilar e no 
retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

tratamento de insuficiência venosa (má circulação).
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu 
médico, ou cirurgião-dentista.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um 

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE 
dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto.  

ME CAUSAR?
Este medicamento é contra-indicado para pessoas com 

Informe a seu médico o aparecimento de problemas gástricos, coceira 
hipersensibilidade a escina ou a extratos de A. hippocastanum e 

e vermelhidão na pele.
pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática.   

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o 
Este medicamento não deve ser usado durante a gravidez e 

aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. 
amamentação, exceto sob orientação médica. 

Informe também à empresa através do seu serviço de 
Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou se iniciar 

atendimento.
amamentação durante o uso deste medicamento.
Este medicamento é contra-indicado para crianças abaixo de 12 



O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE 
MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação 
médica de imediato.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure 
rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do 
medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você 
precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS:
M.S.: 1.2009.0022

Responsável técnica: Dra. Milena C. G. Zanini
CRF SP: 24.732

BIONATUS LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.
Av. Domingos Falavina, 1041 – Jardim Mugnaini

São José do Rio Preto - SP
CEP: 15045-395 - CNPJ: 68.032.192/0001-51

Indústria Brasileira
www.bionatus.com.br - SAC: 0800 171 100

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os 
sintomas procure orientação médica.
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