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Esseliv Max 450mg 30 kaps
 

Cena: 22,62 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,45 g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale ex soia

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: AFLOFARM

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

OPIS:

Esseliv max to lek wskazany do stosowania w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby.

 

DZIAŁANIE:

Esseliv max zawiera niezbędne fosfolipidy (Phospholipidum essentiale) pochodzące z nasion soi. Aktywnym składnikiem fosfolipidów
jest polienylofosfatydylocholina, zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zawarte w leku fosfolipidy po przedostaniu się do
wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek
choroby oraz szybszą regenerację (odnowę) uszkodzonych komórek wątrobowych.

 

WSKAZANIA:
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Wskazany do stosowania w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby, w tym: poalkoholowych uszkodzeniach wątroby, toksycznych i
polekowych uszkodzeniach wątroby, przewlekłym zapaleniu wątroby. Wskazaniem do stosowania jest również wspomaganie leczenia
zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Doustnie. Dorośli i młodzież 2 kapsułki (900 mg) 2 razy na dobę. Po 2-3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą: 1 kapsułka
2 razy na dobę. Dzieci o masie powyżej 15 kg: u dzieci należy stosować dawkę 300 mg/10 kg m.c. na dobę. Średnio stosuje się 1-2
kapsułki 1-2 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 kapsułki na dobę. Zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości
ciepłego mleka lub wody. Lek należy przyjmować podczas posiłku. Lek należy przyjmować przez co najmniej 3 miesiące. Uwaga! Nie
podawać dzieciom o masie poniżej 15 kg.

 

SKŁAD:

1 kapsułka twarda zawiera 450 mg fosfolipidów z nasion soi (Phospholipidum essentiale) oraz substancje pomocnicze, w tym: olej
sojowy, etanol.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Leku nie należy podawać dzieciom o masie ciała poniżej 15kg. 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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