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Sylimarol draż. 0.035 x 60
 

Cena: 21,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Sylimarol to lek stosowany w niestrawnościach, wzdęciach, odbijaniu oraz po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Substancją decydującą o leczniczych właściwościach Sylimarolu jest sylibina pochodzenia roślinnego.
Związki te chronią komórki wątroby przed czynnikami toksycznymi oraz wspomagają regenerację uszkodzonego narządu.
Sylimaryna jest antyoksydantem, działa przeciwzapalnie, a także hamuje procesy włóknienia i wnikanie toksyn do wnętrza komórek
wątroby.
Dodatkowo pobudza syntezę białek w uszkodzonych narządach oraz zmniejsza poziom „złego” cholesterolu oraz trójglicerydów.

Stosowanie leku
Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 3 razy dziennie 1 tabletkę po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Czas stosowania leku
należy skonsultować z lekarzem. Trwa on od 2-4 tygodni do kuracji 6-miesięcznej. Po konsultacji z lekarzem i po poważniejszych
zatruciach można zwiększyć dawkę do 5 tabletek dziennie. Minimalna dzienna dawka wynosi 200 mg, natomiast maksymalna 400 mg.
Lek jest skuteczny w przypadku systematycznego stosowania. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Substancja czynna: 50 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum DER 20-34:1),
ekstrahent – metanol 90%.

Wskazania do stosowania:
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 ciężkostrawnych pokarmów.
Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub nadwrażliwość na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. Nie przeprowadzono
badań odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12. roku życia.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

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
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każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

