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Essentiale Forte, 50 kapsułek
 

Cena: 27,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 300 mg

Opakowanie 50 kapsułek

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale

Opis produktu
 

Opis
Essentiale Forte, jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. W każdym przypadku choroby wątroby lub
jej uszkodzenia niezależnie od przyczyny, dochodzi do spadku poziomu fosfolipidów. Podanie fosfolipidów niezbędnych pomaga
zregenerować błonę komórki wątrobowej i poprawia czynność wątroby.

Wskazania
Choroby wątroby.

Działanie
Zmniejsza dolegliwości wątrobowe spowodowane: nieprawidłową dietą, działaniem substancji toksycznych, zapaleniem wątroby

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki 3 razy na dobę. Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając
(popijając np. szklanką wody).
Podanie doustne.

Skład

Każda kapsułka zawiera fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 300 mg
Substancje pomocnicze: lek zawiera rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy, uwodornione glicerydy pochodzenia
roślinnego (Witepsol W 35), trójglicerydy wyższych kwasów tłuszczowych (Witepsol S 55), etanol, etylowanilina, p-
metoksyacetofenon, ɑ-tokoferol
Otoczka: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek
(E171), sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
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Uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku.
Ze względu na zawartość oleju sojowego lek może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

Działania niepożądane

Niezbyt często mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego np.nudności, luźne stolce, uczucie dyskomfortu w
jamie brzusznej.
Bardzo rzadko może wystąpić wysypka, pokrzywka i świąd.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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