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Legalon 140 mg, 20 kapsułek wątroba regeneracja
 

cena: 23,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 sztuk

Postać kapsułki

Producent Malma

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Substancja czynna: silybum marianum

Skład

Co zawiera lek Legalon 140

Substancją czynną leku jest Silybi mariani fructus extractum siccum 173,0 - 186,7 mg (wyciąg standaryzowany 36-44:1, ekstrahent:
octan etylu 98% V/V) co odpowiada 58,0 – 62,5% sylimaryny obliczanej jako sylibinina.

Substancje pomocnicze to: mikrokrystaliczna celuloza, skrobia kukurydziana, sodu karboksymetyloskrobia (typ A), sodu laurylosiarczan,
magnezu stearynian.

Skład otoczki: żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan.

ZawartośćLek ma postać brązowych kapsułek żelatynowych twardych.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Na początku leczenia zaleca się 1 kapsułkę

3 razy na dobę (co odpowiada 420 mg sylimaryny). Jako dawkę podtrzymującą przyjmuje się 1 kapsułkę 2 razy na dobę (co odpowiada
280 mg sylimaryny).

Przy dłużej utrzymujących się dolegliwościach należy skonsultować się z lekarzem.O czasie trwania terapii powinien zadecydować
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 lekarz.Kapsułki przyjmować w całości, przed posiłkiem, popijając niewielką ilością płynu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyZe względu na brak danych nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Legalon 140:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne występujące w ostropeście i (lub) innych roślinach z rodziny astrowatych Asteraceae,
bądź na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Legalon 140 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek nie powinien być stosowany w celu leczenia ostrych zatruć.Podczas leczenia należy unikać czynników szkodliwych dla wątroby.W
przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (jasne do ciemnożółtego przebarwienie skóry, żółte zabarwienie białkówki oczu) należy
skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zaburzenia żołądka i jelit

luźny stolec

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcje nadwrażliwości

duszność

wysypka

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji podczas stosowania z innymi lekami.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak dostępnych właściwych badań nie należy stosować podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MYLAN

Pozwolenie: MZ 4734
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