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Esseliv Forte 0,3g 50 kapsułek
 

Cena: 24,15 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Kraj produkcji Polska

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

Postać kaps.twarde

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale ex soia

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion soi zawierających polienylofosfatydylocholinę (niezbędne
fosfolipidy EPL - estry glicerolowe kwasu cholinofosforowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych - linolowego, linolenowego,
oleinowego) oraz substancje pomocnicze: olej sojowy, utwardzony tłuszcz, wanilina, indygotyna, tlenek żelaza czerwony, dwutlenek
tytanu, tlenek żelaza złoty.  Wskazania Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym poalkoholowe uszkodzenia wątroby, toksyczne i
polekowe uszkodzenia wątroby i przewlekłe zapalenie wątroby. Wspomagająco w leczeniu zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg
żółciowych oraz kamicy żółciowej.  Działanie Preparat zawierający fosfolipidy sojowe, które są wbudowywane w błony uszkodzonych
komórek wątroby przywracając ich prawidłowe funkcjonowanie. W wyniku tego poprawie ulega działanie błonowych receptorów,
błonowych układów enzymatycznych oraz procesy transportu czynnego i biernego. Podawanie fosfolipidów ogranicza rozwój
zwłóknienia wątroby oraz zmniejsza ilość wolnych rodników w wątrobie narażonej na działanie czynników toksycznych. Fosfolipidy
wpływają korzystnie na gospodarkę lipidową ustroju, obniżając poziom cholesterolu i lipoprotein we krwi. Redukują proces
fibrynogenezy w wątrobie poprzez zwiększenie aktywności kolagenazy co przyspiesza rozkład kolagenu. Fosfolipidy są wydzielane z
żółcią.  Dawkowanie Doustnie. Preparat należy przyjmować w trakcie posiłków, nie rozgryzając. Dorośli: początkowo po 2 kaps. (1800
mg/24 h) 3 razy dziennie, po 2-3 miesiącach po 1 kaps. 3 razy dziennie, przez co najmniej 3 miesiące. Dzieci: niemowlęta - 1 kaps. na 10
kg m.c./dobę (300 mg/10kg m.c./dobę), zawartość kapsułki można wycisnąć i podać z mlekiem lub wodą; dzieci - 3-6 kaps. na dobę
(900-1800 mg/24 h).  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na składniki preparatu.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką
dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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