
GOTAS DIGESTIVAS
Produto Fitoterápico

USO ADULTO

FORMA FARMACÊUTICA  / APRESENTAÇÃO :
Gotas - Solução Oral - Frascos com 20 ml.

COMPOSIÇÃO :
Cada ml contém:
Camomila (Matricaria chamomilla L.) ................................ 0,25ml
Genciana (Gentiana lutea L.) ........................................... 0,25ml
Nux Vômica (Strychnos nux-vomica L.) ........................... 0,25ml
Boldo (Peumus boldus M.) ............................................... 0,25ml
Veículo - q.s.p. ..................................................................... 1 ml

INFORMAÇÕES AO  PACIENTE:
• O produto deve ser conservado em local fresco e ao abrigo da luz.
• O prazo de validade encontra-se gravado na embalagem externa
e no frasco, em caso de vencimento, inutilize o produto.
• Gotas Digestivas é uma associação de extratos fitoterápicos,
que atua como medicação auxiliar no tratamento das perturba-
ções digestivas.
• Pacientes idosos: Não existem advertências ou recomendações
especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO,
PODE  SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES  TÉCNICAS:
Camomila:-Utilizada como antiespasmódico, tônico amargo e
estomáquico. Empregada como tônico e estimulante de digestão
nos embaraços gástricos.

Genciana:-Estimula o apetite e aumenta as secreções, por via
reflexa. Empregado nas dispepsias hipostênicas, anorexia, e to-
dos os casos em que se necessitam estimular as funções gástri-
cas e o apetite.

Boldo:-Estimulante das funções digestivas,  age sobre a célula
hepática, aumentando a secreção biliar.

Nux Vômica: - Indicada como amargo-aperitivo e estimulante de

®



motricidade gastrintestinal nos casos de anorexia, dispepsias
hipopépticas com atonia gástrica, constipação e fermentações.

INDICAÇÕES:
Medicação auxiliar no tratamento das perturbações digestivas.

POSOLOGIA:
Adulto: - 20 gotas diluídas em um pouco de água antes das
refeições.

CONTRA-INDICAÇÕES  E  REAÇÕES ADVERSAS :
Ainda não são conhecidas a intensidade e freqüência das reações
adversas.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARE-
CENDO OS SINTOMAS  PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.
Reg. MS n° 1.0577.0049.001.2
Farm. Responsável: Dra. Elaine C. M. Pessôa - CRF-SP n° 14.059.
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C.N.P.J. 47.100.862/0001-50
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