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Sylimalor Vita 150 30tabl. (Sylivit 150 )
 

Cena: 24,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g sylimaryny

Opakowanie 30 kaps. (blistry)

Postać kaps.twarde

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Silibi mariani extractum siccum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

ul. Towarowa 47/51

61-896 Poznań

ILOŚĆ:  30 tabletek

 

Lek Sylimarol Vita 150 w formie kapsułek jest produktem leczniczym roślinnym, stosowanym tradycyjnie i jego skuteczność w
wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

 

 

DZIAŁANIE:

Uważa się, że działanie ochronne na wątrobę koncentratu sylimaryny polega na  stabilizowaniu błon komórek wątrobowych, chroniących
przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych. Witaminy z grupy B zawarte w preparacie uzupełniają niedobory tych witamin
występujące w chorobach wątroby.
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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 ciężko strawnych pokarmów.
Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

 

DAWKOWANIE:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 razy dziennie po 1 kapsułce po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Produkt wymaga
systematycznego stosowania przez ok. 2-4 tygodni. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem,
który może przedłużyć leczenie do np. 6 miesięcy.

 

SKŁAD:

Wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum DER 20-34:1, ekstrahent: metanol 90%). 214,3 mg
wyciągu zawiera nie mniej niż 150 mg flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę; 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

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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