
Solvenix® – mot tunga och svullna ben 
Solvenix är Sveriges enda receptfria läkemedel som behandlar symtom på nedsatt blod-
cirkulation i benen. Solvenix reducerar svullnad (ödem) i benen, lindrar smärta, tyngd-
känsla, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Det vanligaste tecknet på nedsatt blod-
cirkulation (venös insufficiens) i benen är åderbråck. Solvenix innehåller extrakt av frö 
från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) och tas dagligen för optimal effekt. Efter 12 
veckor har Solvenix och stödstrumpor likvärdig effekt.1 För vuxna över 18 år.

Reducerar ödem

Lindrar smärta och tyngdkänsla

Kliniskt bevisad

Dosering:
1 depotkapsel 2 gånger dagligen i minimum 4 veckor
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Solvenix® – mot tunga och svullna ben 

1. Diehm et al., Comparison of leg compression stocking and oral horse-chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet, 1996, 347; 8997, 295-294.

Solvenix hårda depotkapslar, Aesculus hippocastanum L., 50 mg aescin. ATC-nr. C05. OTC, VBL, EF. Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa 
blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och 
vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Från 18 år. Dosering: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot inne-
hållsämne. Varningar och försiktighet: Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. 
Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. 
Förpackning: 60 kaps. Ytterligare information: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se och www.fass.se. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19. 

Läs mer om Solvenix

Målgrupp: För vuxna över 18 år med nedsatt blodcirkulation i benen  
(venös insufficiens), som ofta åtföljs av åderbråck.

Kundnytta:
• Receptfritt läkemedel som reducerar svullnad (ödem) i benen, lindrar smärta,  

tyngdkänsla, klåda, spänningskänsla och vadkramper

• Upplever man dessa symtom för första gången bör man söka vård för att utesluta  
andra orsaker än nedsatt bencirkulation

• Klinisk dokumenterad effekt

• Enkel dosering 

Dosering: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen, minimum 4 veckor. 

Beskrivelse: Hårda kapslar. Sväljes hela. Ej utbytbar. 

Att ha i åtanke: Upplever man dessa symtom för första gången bör man söka vård för 
att utesluta andra orsaker än nedsatt bencirkulation. Använd inte vid allergi mot inne-
hållsämne. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. 
Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. 

Graviditet/amming: Rekommenderas ej till gravida och ammande.

Rekommenderas tillsammans med: Har läkare rekommenderat att använda stöd-
strumpor bör man enbart sluta med stödstrumpor i samråd med läkare. Likvärdig klinisk 
effekt som kompressionsstrumpor efter 12 veckor.1 


