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Legalon 140 * 20 kaps.
 

Cena: 27,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent MADAUS GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Substancja czynna: Silybi mariani fractus extractum siccum 173,0-186,7mg (wyciąg standaryzowany 36-44:1, ekstrahent: octan etylu
98% V/V), co odpowiada 58,0–62,5% sylimaryny obliczanej jako sylibinina. Substancje pomocnicze: mikrokrystaliczna celuloza, skrobia
kukurydziana, sodu karboksymetyloskrobia (typ A), sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian; skład otoczki: żelaza tlenek czerwony (E
172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan.

Działanie
Legalon 140mg to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu stanów po toksycznym uszkodzeniu wątroby. Preparat można również
stosować pomocniczo w przypadku przewlekłego stanu zapalnego wątroby oraz marskości wątroby. Lek zawiera suchy wyciąg z
owoców ostropestu plamistego, który jest źródłem zespołu flawonoliganów zwanego sylimaryną. Zawiera on między innymi sylibininę.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Legalon 140mg wskazany do stosowania w leczeniu stanów po toksycznym uszkodzeniu wątroby, a także do
stosowania pomocniczo u osób, które cierpią na przewlekłe schorzenie zapalne wątroby oraz marskość wątroby.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Nie należy stosować leku w leczeniu ostrych zatruć.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na rośliny z rodziny
astrowatych (Asteraceae). Nie stosować poniżej 12. roku życia. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób wystąpić mogą objawy niepożądane. Rzadko: zaburzenia żołądka i jelit, luźny stolec; bardzo
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rzadko: reakcje nadwrażliwości, duszność, wysypka.

Dawkowanie
Stosować według wskazówek lekarza lub zgodnie ze wskazówkami na ulotce. Kapsułkę połykać w całości, popijać niewielką ilością
wody. Stosować przed posiłkiem. Na początku kuracji zaleca się stosować po jednej kapsułce trzy razy na dobę, następnie w ramach
dawki podtrzymującej – po jednej kapsułce dwa razy na dobę. Długość kuracji ustala lekarz.
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