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Liv 52 tabl. 100 tabl.
 

Cena: 46,86 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

WORLD MARKETS SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: Liv 52
Postać: tabl.
Dawka: -
Opakowanie: 100 tabl.
Działanie: 

Liv.52 może pomóc w regulacji poziomu enzymów i zoptymalizować przyswajanie i poprawić skuteczność działania wątroby. Działa
wspomagająco w stanach po toksycznych zatruciach wątroby i stanach rekonwalescencji (po kuracjach antybiotykowych, zatruciach
pokarmowych,alkoholowych, po przebytych chorobach wirusowych i bakteryjnych).

Preparat pobudza czynność wątroby. Działa ochronnie na wątrobę zmniejszając szkodliwy wpływ toksyn: bakteryjnych, wirusowych i
różnych substancji chemicznych w tym metali ciężkich i alkoholu. W skład leku wchodzi 7 ziół opracowany przez hinduskich zielarzy
2500 lat temu. Doskonale wspomaga pracę wątroby, oczyszczanie jej z toksyn, kancerogenów. Obniża poziom bilirubiny i trójglicerydów.
Leczy przewlekłe choroby - marskość, żółtaczkę. Poprawia apetyt, trawienie, likwiduje zaparcia.

Wskazania: 

Wskazania do stosowania:
Ostre i przewlekłe, infekcyjne zapalenie wątroby, tłuszczowe zwyrodnienie wątroby, marskość wątroby, zaburzenia czynnościowe
wątroby, zaburzenia czynnościowe trawienia, charłactwo (wyniszczenie organizmu), asteniczny syndrom, zwolniony rozwój fizyczny,
okres po operacji, ciężkiej chorobie, urazach, cukrzyca, toksykoza ciąży, zapobieganie toksycznym urazom wątroby podczas ciągłego
stosowania antybiotyków i innych hepatotoksycznych środków leczniczych. Przy przewlekłym nadmiernym spożywaniu alkoholu.
Pobudza czynność wątroby, działa ochronnie na wątrobę. Regeneruje uszkodzone komórki wątrobowe.
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Neutralizuje agresywne działanie produktów przemiany materii. Przyspiesza wytwarzanie żółci i sprzyja opróżnianiu pęcherzyka
żółciowego w czasie zastoju. Przejawia działanie przeciwzapalne, odnawia uszkodzone ścianki komórek wątroby.Zwiększa odporność
membran komórek wątroby przed negatywnymi wpływami i alkoholem.
Stosowany również w :dyskinezjach dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego;hepatytach przewlekłych;urazach toksycznych
wątroby;marskości wątroby;zapaleniu pęcherzyka żółciowego.

Dawkowanie: 

Dorośli: 2-3 tabletki 3 lub 4 razy dziennie.

Dzieci: 12-16 lat - 1-2 tabletki 3 razy dziennie.

Stosować przed posiłkiem.

Uwagi: 

„Przed użyciem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu leczniczego, 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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