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Lagosa 150 mg, 25 tabletek drażowanych
 

Cena: 17,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 150 mg

Opakowanie 25 tabletek drażowanych

Postać tabletki drażowane

Producent WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Silibi mariani extractum siccum

Opis produktu
 

Wskazania
Stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych; jako leczenie wspomagające w przewlekłych
stanach zapalnych wątroby.

Działanie
Chroni wątrobę przed działaniem związków toksycznych, pobudza jej zdolność regeneracyjną, utrudnia przenikanie czynników
hepatotoksycznych do wnętrz komórek wątroby, stabilizuje i normalizuje funkcje komórek wątrobowych.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka drażowana dwa razy na dobę.
Tabletki powinny być przyjmowane z odpowiednią ilością płynu.

Skład
Substancja czynna: 240,0 mg suchego ekstraktu z ostropestu plamistego (Frukt. Cardui mariae) odpowiadającego 150 mg sylimaryny w
przeliczeniu na sylibinę.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa typ
A, Powidon K 30, talk, magnezu stearynian, długołańcuchowe glicerydy częściowe, szelak, sacharoza, wapnia węglan, guma akacjowa
suszona rozpyłowo, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, Makrogol 6000, glicerol 85%, Polisorbat 80, wosk Montana glikolowy.

Przeciwwskazania

Nie stosować przy nadwrażliwości na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w leku,
Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat,
Lek zawiera laktozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci,
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Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

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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