REERGIN TABLETTA
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe panaszokat kezelhet orvosi felügyelet
nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő,
előírásszerű alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is
szüksége lehet!
Tulajdonság, hatás:
 A tabletta gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, szellemi és fizikai
regeneráló hatását orvosi vizsgálatok igazolják.
 A glutaminsav és aszparaginsav bevitele csökkenti a sajátfehérje-lebontás mértékét,
ezáltal elősegíti és meggyorsítja a szervezet szellemi és fizikai kifáradását követő
regenerálódását.
Mi a Reergin tabletta hatóanyaga?
1 tablettában: 266,6 mg glutaminsav (Acidum glutamicum), 133,3 mg aszparaginsav (Acidum
asparticum).
Mit tartalmaz még a Reergin tabletta?
A készítmény segédanyagai: burgonyakeményítő, zselatin, 85%-os glicerin, magnéziumsztearát, talkum, szacharóz.
Mikor ajánlott a Reergin tabletta szedése?
A tabletta a szervezet fizikai vagy szellemi kifáradásakor alkalmazható a regenerálódás
elősegítésére. Akár átmeneti, akár tartós fizikai vagy szellemi igénybevételkor a tabletta
szedése csökkenti a fáradtságérzetet, javítja a koncentráló képességet.
Mikor nem javasolt a Reergin tabletta szedése?
Vesebetegség esetén a tabletta nem alkalmazható.
Mit kell tudnia a Reergin tabletta szedésének megkezdése előtt?
A tabletta burgonyakeményítőt tartalmaz.
Szedhetik-e a Reergin tablettát gyermekek is?
Gyermekeken vizsgálatokat nem végeztek. Alkalmazása gyermekkorban nem ajánlott.
Lehet-e a Reergin tablettát más gyógyszerekkel egyidejűleg szedni?
Jelenleg nem ismertek olyan adatok, amelyek a Reergin tabletta más gyógy-szerekkel történő
együtt-alkalmazását kizárnák.
Szedhetik-e a Reergin tablettát várandós és szoptató anyák?
A tabletta alkalmazása ezen élethelyzetekben nem javasolt.
Hogyan kell a Reergin tablettát alkalmazni?
A tablettát étkezés közben javasolt bevenni.

Mi a Reergin tabletta ajánlott adagja?
 Átmeneti fizikai igénybevétel esetén reggel és délben 1-1 tabletta.
 Tartós fizikai igénybevétel során reggel és délben 2-2 tabletta és este
 1 tabletta.
 Fokozott szellemi igénybevételkor reggel 1/2, délben 1 tabletta.
Mire kell ügyelni a Reergin tabletta alkalmazása során?
Hasonló hatású más készítménnyel egyidejűleg nem szedhető.
Mennyi ideig alkalmazható a Reergin tabletta?
A tabletta szedése kúraszerűen nem javasolt.
Milyen nem várt hatásai lehetnek a Reergin tablettának?
A tabletta szedésekor az alvás felszínessé válhat; ebben az esetben a készítmény alkalmazását
abba kell hagyni!
Hogyan kell tárolni a Reergin tablettát?
Legfeljebb 25 °C-on.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig tárolható a Reergin tabletta?
A tablettát csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
Nyilvántartási szám: OGYI-015/1987
Csomagolási egység: 20 db, 60 db / doboz
Forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Natureland Egészségcentrum Zrt.
2051 Biatorbágy, Juhász Gyula u. 27.

