Tensisan
SAMENSTELLING
SAMENSTELLING:
Druppels, per 100 ml
Crataegus oxyacantha
Leonorus cardiaca
Lavandula officinalis
Chamomilla

25
20
20
20
10
Olea europea (1:101 )
Viscum album (equivalent van 1C) 5
alcoholgehalte 56% (v/v)

ml
ml
ml
ml
ml
ml

BESCHRIJVING
Crataegus oxyacantha is een tonicum voor hart en bloedvaten. Het versterkt het hart bij beginnende hartzwakte
en bij het z.g. ouderdomshart. Crataegus oxyacantha werkt bloeddrukverlagend en ontspant de aders. Het herstelt
een versneld en onregelmatig hartritme.
Leonurus cardiaca bezit kalmerende eigenschappen bij nerveuze en functionele hartklachten. Bij angsten met
hartkloppingen en onregelmatige hartslag.
Lavandula officinalis werkt kalmerend op het zenuwstelsel bij nerveuze hartkloppingen en
bloedcirculatieproblemen.
C h a m o m i l l a werkt rustgevend bij angst en spanningen en vermindert krampen. Het is ook goed toepasbaar bij
bloedstuwingen en een onregelmatige bloedcirculatie.
Olea europaea heeft een bloeddrukverlagende en antisclerotische werking
Viscum album werkt vaatverwijdend, bloeddrukverlagend, hartversterkend en reguleert via de nervus vagus een
te snel hartritme.
WERKING
Tensisan heeft een organotrope werking op het hart, de bloedvaten en het zenuwstelsel. Dit unieke alcoholextract
werkt bloeddrukregulerend, hartspierversterkend, vaatverwijdend, circulatiebevorderend, diuretisch, ontspannend,
spasmolytisch en cholesterolverlagend. Na voortzetting van de therapie veroorzaakt Tensisan niet alleen een
subjectieve vermindering van de symptomen bij functionele hart- en vaataandoeningen, ritmestoornissen, angina
pectoris en nerveuze hartklachten, maar ook een objectieve en aanhoudende verbetering bij genoemde
aandoeningen. Tensisan is bij uitstek geschikt voor langdurige toepassing.
INDICATIES
hyper- en hypotensie
hartritmestoornissen
hartkloppingen, extrasystolen
nerveuze hartklachten (cor nervosum)
sinustachycardie, paroxymale tachycardie
bradycardische hartritmestoornissen
hartinsufficiëntie stadium I en II NYHA (New York Health Authority)
postinfectieuze hartinsufficiëntie
cardiomyopathie
veneuze en/of cardiale oedemen
arteriosclerose, hypercholesterolemie
drukkend of beklemmend gevoel in de hartstreek
angina pectoris
ouderdomshart
sporthart
decompensatio cordis
circulatiestoornissen, duizeligheid, hoofdpijn
astma cardiale, dyspnoe, chronisch cor pulmonale
hartklachten door nicotineschade
CONTRA
CONTRA-- INDICATIES
Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding, bij een bestaande overgevoeligheid voor één van de
bestanddelen of bij prikkeloverdrachtstoornissen.

BIJWERKINGEN
Voor zover bekend veroorzaakt Tensisan in de aangegeven dosering geen bijwerkingen.
INTERACTIES
Interacties kunnen optreden bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia, digitalispreparaten, hartglycosiden en
digoxine. Raadpleeg hiervoor een deskundige.
ADVIESDOSERING
Volwassenen: 3 maal daags 20 tot 30 druppels.
Tensisan is uitstekend geschikt voor langdurige toepassing. De eerste positieve resultaten treden na 6 weken op en
nemen toe bij voortzetting van de therapie. Tensisan is zeer geschikt voor langdurige gebruik. Na beëindiging van
de therapie houdt de werkzaamheid nog enige tijd aan.
ARTIKELNUMMER EN INHOUD
1590 (glazen flacon à 30 ml tinctuur)
1591 (glazen flacon à 100 ml tinctuur)

Deze informantie is uitsluitend bestemd voor (para)medici.

