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Essentiale max 600 mg x 30 kaps
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Essentiale phospholipide

Opis produktu
 

Wstęp

Essentiale Max - ochrona i regeneracja wątroby

Essentiale Max to lek dostępny w aptece bez recepty w formie żółtej pasty o konsystencji miodu zamkniętej w nieprzezroczystej
kapsułce. Jest przeznaczony do zażywania w przypadku chorób wątroby, którym towarzyszy m.in. brak apetytu. Dodatkowo zaleca się
przyjmować preparat, jeśli występuje wrażenie ucisku w prawym nadbrzuszu, które zostało wywołane przez uszkodzenie wątroby przez
działanie toksycznych substancji, prowadzenia niezdrowej diety bądź też zapalenie.
Lek może być zażywany przez dzieci powyżej 12. roku życia i dorosłych. Nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i karmiących piersią – nie
ma wystarczających wyników badań, które mogłyby wskazywać, że przyjmowanie leku jest wówczas bezpieczne. Dlatego też należy
zrezygnować z zażywania preparatu bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wątroba to jeden z największych narządów w organizmie człowieka. Jest zbudowana z czterech płatów: prawego, który jest największy,
lewego, ogoniastego i czworobocznego. Warto wspomnieć o fakcie, że po usunięciu któregoś z nich następuje jego regeneracja. Dzięki
temu możliwe jest wykonywanie przeszczepów czy też pobieranie komórek wątroby do badań.
Należy jednak pamiętać, że zbyt częste uszkodzenia tego narządu np. na skutek zażywania leków, chorób czy innych szkodliwych
czynników, mogą doprowadzić do zaburzeń w procesie regeneracji. Może wówczas dojść do zwłóknienia tkanki, a nawet marskości
wątroby. Aby tego uniknąć, można sięgnąć po leki, których składniki będą wspierać odbudowę wątroby.

Essentiale Max zawiera 600 mg fosfolipidów z nasion soi, w których składzie znajduje się 3-sn-fosfatydylocholina, źródło nienasyconych
kwasów tłuszczowych. Substancje te:
● stanowią podstawowy budulec błon komórkowych;
● przywracają prawidłową strukturę i funkcje błony komórkowej wątroby;
● przyczyniają się do odbudowy narządu i polepszenia jej pracy;
● chronią wątrobę w przypadku ostrych uszkodzeń wywołanych przez spożywanie np. alkoholu bądź paracetamolu;
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● spowalniają utlenianie się lipidów i produkcję kolagenu – tym samym przyczyniają się do zahamowania procesu stłuszczenia i
zwłóknienia narządu.

W rezultacie substancje czynne zawarte w Essentiale Max wpływają na regenerację oraz prawidłowe funkcjonowanie wątroby.

Dawkowanie preparatu jest takie samo dla dzieci powyżej 12. roku życia oraz osób dorosłych. Zaleca się przyjmować od 1 do 3 kapsułek
dziennie. Lek trzeba zażywać podczas posiłków, popijając dużą ilością wody. Nie należy rozgryzać kapsułek przed połknięciem. Co
ważne – czas, przez który można przyjmować preparat, nie jest ograniczony.

Zażycie zbyt dużej dawki leku może doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, np. reakcji alergicznej objawiającej się
rumieniem, pokrzywką, świądem, a także problemami ze strony układu pokarmowego, np. luźnymi stolcami, biegunką czy też uczuciem
dyskomfortu w jamie brzusznej. Jednak dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania preparatu. Jeśli pominięto jedną
dawkę leku, należy jak najszybciej ją uzupełnić. Natomiast jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej tabletki, poprzednią należy pominąć.

Wskazania i działanie
Essentiale Max to roślinny preparat leczniczy w postaci kapsułek, które zawierają fosfolipidy z nasion sojowych (1 kapsułka zawiera 600
mg fosfolipidów). Substancje te mają zdolność do wbudowywania się w błony komórkowe, jak również błony organelli komórkowych,
gdzie zastępują endogenne fosfolipidy, które stanowią podstawowy element strukturalny oraz czynnościowy, wykazując przy tym
szczególne powinowactwo do komórek wątrobowych. Uważa się, że działanie Essentiale Max polega na tym, że fosfolipidy odtwarzają
prawidłową strukturę i funkcję uszkodzonych błon komórkowych, a także uzupełniają niedobory fosfolipidów błonowych. Efektem
działania leku Essentiale Max jest poprawa płynności, elastyczności, giętkości, stabilności oraz przepuszczalności błon komórkowych,
co osiągnięte jest za sprawą zwiększenia ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych w ich strukturze.

Lek Essentiale Max jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia subiektywnie odczuwanych dolegliwości, takich jak m.in.:

brak apetytu;
nieprzyjemne uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu, które spowodowane jest uszkodzeniem wątroby w wyniku stosowania
nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby.

Opis
600 mg, kapsułki, twarde Phospholipidum essentiale

Lek stosowany w dolegliwościach wątroby spowodowanych działaniem substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

OTC - lek wydawany bez recepty.

Cechy

lek bez recepty
dolegliwości wątroby: spowodowane działaniem substancji toksycznych, w przebiegu zapalenia wątroby
1 kapsułka x3 / dobę

Składniki
każda kapsułka zawiera fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 600 mg, Substancje pomocnicze: olej z
nasion sojowych, etanol

Stosowanie
Dawkowanie:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę.
Podanie doustne.
Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody).
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Producent
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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