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Esseliv forte, 300 mg, kapsułki twarde, 50 szt
 

Cena: 20,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps. (5 blist.po 10 kaps.)

Postać kaps.twarde

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Substancja czynna: fosfolipidy z nasion soi. Jedna kapsułka zawiera 300mg fosfolipidów z nasion soi oraz substancje pomocnicze: olej
sojowy, utwardzony tłuszcz, wanilina; składniki kapsułki twardej żelatynowej: żelatyna, indygotyna (E 132), tlenek żelaza czerwony (E
172), dwutlenek tytanu (E 171), tlenek żelaza złoty (E 172). Zawiera olej sojowy.

Działanie:
Zawartą w leku Esseliv Forte substancją czynną są fosfolipidy z nasion soi. Są one źródłem polienylofosfatydylocholiny, która zawiera
wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Fosfolipidy, kiedy dotrą już do wątroby, zostają wbudowane w błony komórek wątrobowych. Tym
sposobem istniejące ubytki zostają uzupełnione, dodatkowo następuje również szybsza regeneracja uszkodzonych komórek
wątrobowych.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Esseliv Forte 0,3g wskazany do stosowania w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby m.in. przy alkoholowym
uszkodzeniu wątroby, przewlekłym zapaleniu wątroby lub toksycznym i polekowym uszkodzeniu wątroby. Lek można stosować
wspomagająco w leczeniu zaburzeń czynności wątroby, dróg żółciowych, a także kamicy żółciowej.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Stosowanie leku u kobiet w okresie ciąży oraz
laktacji należy koniecznie skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na
soję lub orzeszki ziemne.

Działania niepożądane:
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Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane, jednak następuje to niezbyt często – łagodne objawy ze strony
przewodu pokarmowego m.in. uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, nudności lub rozwolniony stolec.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. Kapsułki należy przyjmować
podczas posiłku. Osoby dorosłe: stosować po dwie kapsułki trzy razy dziennie, przy czym maksymalna dobowa dawka to 6 kapsułek. Po
2-3 miesiącach należy zmniejszyć ilość kapsułek i stosować dawkę podtrzymującą, czyli przyjmować po jednej kapsułce trzy razy
dziennie. Dzieci: w przypadku niemowląt dawka wynosi jedną kapsułkę na 10kg masy ciała; w przypadku dzieci stosować 1 kapsułkę na
10kg masy ciała, średnio dobowa dawka wynosi 3-6 kapsułek, przy czym maksymalna dobowa dawka wynosi 6 kapsułek. U dzieci lek
można podawać, wyciskając zawartość kapsułki do niewielkiej ilości ciepłej wody lub mleka. Kuracja lekiem powinna trwać minimum 3
miesiące, jeśli po tym czasie nie nastąpiła poprawa lub objawy się nasiliły należy skontaktować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
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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