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Sylimarol Vita 150 mg 30 kaps wątroba ochrona
 

cena: 18,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 150 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać kapsułki

Producent Herbapol Poznań

Rejestracja lek

Substancja
czynna

Sylibi mariani fructus extractum

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Wskazania

Wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m. in. czynnikami
toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.
Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Substancja czynna: silybum marianum

Skład
Wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum) wyciągu zawiera nie mniej niż 150 mg
flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę: 214,3 mg
witamina B1 (chlorowodorek tiaminy): 10 mg
witamina B2 (ryboflawina): 4 mg
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny): 10 mg
witamina PP (nikotynamid): 10 mg
pantotenian wapnia: 4 mg
substancja pomocnicza dodana do wyciągu- benzoesan sodu:
Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat 2 x dziennie 1 kapsułka po jedzeniu. Produkt wymaga systematycznego stosowania przez ok. 2-4
tygodnie .

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub rośliny z rodziny Compositae .
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Zawartość:

Lek Sylimarol Vita 150 jest w postaci kapsułek twardych. Dostępne opakowanie zawiera 30 kapsułek w blistrach Al/PVC i w kartoniku.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL POZNAŃ

Pozwolenie: MZ R/7219

Ważne przed zastosowaniemzwiń

Ostrzeżenia

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sylimarol Vita 150

W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenia skóry, zabarwienia na żółto oczu) należy zasięgnąć porady lekarza. Lek nie
powinien być zalecany do leczenia ostrych zatruć.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sylimarol Vita 150

W przypadku stwierdzenia nietolerancji na niektóre cukry należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie należy stosować preparatu w czasie ciąży i karmienia
piersią.

Prowadzenie pojazdów

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Interakcje z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Dotychczas nie
stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Działania niepożądane

Sporadycznie obserwowane jest łagodne działanie przeczyszczające oraz inne przejściowe, łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe .
 

Parametry

Wybierz moc 150 mg (0,00 PLN)
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