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Silimax 0,07 g 36 kapsułek
 

Cena: 13,06 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,07 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 36 kapsułek

Postać kapsułki twarde

Producent/
Dystrybutor

FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
FILOFARM

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Silymarinum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

SILIMAX 70 mg 36 kapsułek Produkt leczniczy Silimax 70mg wskazany do stosowania tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach
wątroby wywołanych zewnętrznymi czynnikami toksycznymi (m.in. alkohol, środki ochrony roślin, ksylen, toluen, ciężkostrawne posiłki,
leki). Dodatkowo lek przeznaczony do stosowania wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych
chorób wątroby. Lek dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia. Jako substancję czynną lek zawiera sylimarynę, czyli wyciąg
z owocu ostropestu, który jest bogatym źródłem pochodnych flawonu (sylibinina, sylidiamina, sylikrystyna). Sylimaryna chroni wątrobę
przed szkodliwym wpływem czynników toksycznych, stabilizuje bowiem błony komórkowe komórek wątroby. Produkt leczniczy Silimax
70mg to lek roślinny tradycyjnie stosowany po uszkodzeniach wątroby, po przebytych chorobach wątroby, po zjedzeniu
ciężkostrawnych posiłków. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i
doświadczeniu. SPOSÓB UŻYCIA Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Przyjmować doustnie, jeśli
lekarz nie zleci inaczej, stosować po posiłku, popijać wodą. Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia: zwykle
zaleca się stosować po jednej kapsułce trzy razy na dobę (210mg sylimaryny na dobę). Nasilenie dolegliwości: zaleca się stosować po
dwie kapsułki dwa razy na dobę (280mg sylimaryny na dobę). Skuteczność leku opiera się na systematycznym stosowania. Czas
leczenia należy skonsultować z lekarzem, zazwyczaj zaleca się kontynuować leczenie przez cztery tygodnie, a w stanach przewlekłych
do sześciu miesięcy. Jeśli odczuwane jest wrażenie zbyt silnego lub zbyt słabego działania leku, należy się skonsultować z lekarzem. 
WAŻNE Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku i na rośliny z rodziny Asteraceae (= Compositae). Nie
stosować w leczeniu ostrych zatruć. SKŁAD Substancja czynna: sylimaryna (Silymarin). Jedna kapsułka zawiera 70mg sylimaryny oraz
substancje pomocnicze: laktoza, magnezu stearynian. Skład otoczki: żelatyna hydrolizowana, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek
żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), dwutlenek tytanu (E 171). 
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