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ESSENTIALE FORTE, 50 KAPSUŁEK
 

cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Kategoria Lek

Opakowanie 50 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Substancja
czynna

Fosfolipidy z nasion sojowych
(Phospholipide essentiale)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Essentiale Forte to lek w formie kapsułek, który jest polecany w celu zmniejszenia dolegliwości wątroby spowodowanych nieprawidłową
dietą, działaniem substancji toksycznych, zapaleniem wątroby.

Fosfolipidy zawarte w Essentiale Forte po dostaniu się do wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to
uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek procesu chorobowego oraz szybszą regenerację uszkodzonych komórek
wątrobowych.

Wskazania do stosowania
Zmniejsza subiektywne dolegliwości pacjenta takie jak: brak apetytu, wrażenie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane
uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.
Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa, pacjent czuje się gorzej, objawy uległy nasileniu lub wystąpiły inne niespecyficzne
objawy, należy zwrócić się do lekarza.

Działanie:

regeneracja miąższu wątroby,
obniżenie wrażliwości komórek wątrobowych na czynniki wywołujące uszkodzenia,
zwiększenie przepływu naczyniowego oraz przywrócenie prawidłowej czynności enzymatycznej.

Dawkowanie: 
DOROŚLI- 2 kapsułki trzy razy na dobę.
MŁODZIEŻ (12+)- 2 kapsułki trzy razy na dobę.

Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody).
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Skład: 
1 kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo) cholinę. Substancje pomocnicze:
rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy, uwodornione glicerydy pochodzenia roślinnego (Witepsol W 35), trójglicerydy
wyższych kwasów tłuszczowych (Witepsol S 55), etylowanilina, p-metoksyacetofenon, alfa-tokoferol, etanol.

Przeciwwskazania:
Leku nie powinny stosować osoby z alergią na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Leku nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Przed jednoczesnym zastosowaniem leku ze środkami przeciwzakrzepowymi należy poradzić się
lekarza.

Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych): może wystąpić reakcja
alergiczna, taka jak rumień, wysypka, pokrzywka, świąd, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, luźne stolce,
biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25C, chronić od wilgoci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca

Producent:
SANOFI-AVENTIS
Lubelska 52
Rzeszów
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