ALCAFLOR UNO®
Cynara scolymus
Possui ação colagoga, ou seja, estimula a secreção da bile pela vesícula biliar para
o duodeno. Possui ação colerética, ou seja, estimula a produção de bile pelo fígado.
Assim sendo, facilita a digestão de alimentos gordurosos.
Seu médico é a pessoa mais adequada para lhe dar maiores informações sobre o
tratamento, siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses
superiores às recomendadas.
Indicações: Para facilitar a digestão e aliviar o desconforto abdominal como gases
e náuseas resultante da deficiência na produção e eliminação da bile.
Contraindicações: pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a
qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto. Este
medicamento é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade a extratos C.
scolymus ou outras plantas da família Asteraceae.
Não deve ser utilizado por pacientes com doença obstrutiva das vias biliares.
Pacientes que apresentem cálculos biliares devem consultar um médico antes da
utilização de C. scolymus.
O medicamento deve ser evitado por menores de 12 anos de idade e durante a
gravidez, devido à falta de estudos disponíveis.
Este medicamento não é indicado durante a amamentação devido à falta de
estudos disponíveis . Os princípios ativos amargos da planta podem passar pelo
leite materno.
Informe ao médico ou cirurgião dentista o aparecimento de reações indesejáveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum
outro medicamento.
“ATENÇÃO: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com
cautela em portadores de diabetes.”
Reações Adversas: o uso deste medicamento pode acarretar efeito laxativo.
Posologia:
USO ORAL/USO INTERNO
Tomar 1 comprimido, 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.
Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e sem mastigar, com quantidade
suficiente de água para que sejam deglutidos.
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a
posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.
Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure
orientação médica ou de seu cirurgião dentista.
Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o
aspecto do medicamento.
Este medicamento não pode ser partido ou mastigado (para comprimidos
revestidos, medicamentos com liberação controlada, cápsulas, drágeas e pílulas).
Assim como todos os medicamentos, informe ao seu profissional de saúde todas as
plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. Interações podem ocorrer
entre medicamentos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais
quando administradas ao mesmo tempo.

Advertências:
Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure
orientação médica ou de seu cirurgião dentista.
Não use o medicamento com prazo de validade vencido.
Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure
orientação médica ou de seu cirurgião dentista.
Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o
aspecto do medicamento.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
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