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Essentiale Max, lek stosowany w chorobach wątroby, 30
kapsułek
 

Cena: 39,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Essentiale Max, lek stosowany w chorobach wątroby, 30 kapsułek

Essentiale Max to lek stosowany na uciążliwe dolegliwości wątroby. Zawiera maksymalna dawkę fosfatydylocholiny w 1 kapsułce
(600mg).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się następującą dawkę:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę.
Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody).
Długość leczenia nie jest ograniczona.

Skład
•Substancja czynna:
Fosfolipidy z nasion sojowych zawierające: (3-sn-fosfatydylo)cholinę 600 mg.
•Substancje pomocnicze to: tłuszcz utwardzony (Witepsol W 35), olej z nasion sojowych oczyszczony, α–tokoferol, olej rycynowy
uwodorniony, tłuszcz utwardzony (Witepsol S 55), etanol 96 %, etylowanilina, 4-metoksyacetofenon.
•Otoczka: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Działanie
Działanie Zmniejsza dolegliwości wątrobowe spowodowane nieprawidłową dietą, działaniem substancji toksycznych, zapaleniem
wątroby.
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Wskazania
Wskazania 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.

Przeciwskazania
Nie stosować leku Essentiale Max jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych
składników leku Essentiale Max.
Ze względu na zawartość oleju sojowego lek może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje alergiczne.

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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