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Essylimar 100 mg x 40 tabl powlekanych
 

Cena: 32,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną jest kompleksu sylimarynowo-fosfolipidowego o zawartości 30 % flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę
i 1,5 % fosforu.
1 tabletka powlekana zawiera zawiera 100 mg kompleksu.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalną 2%, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, makrogol
6000, tytanu dwutlenek, lak indygotyny (E 132), lak żółcieni chinolinowej (E 104).

Wskazania i działanie

Lek zawiera w składzie kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy o zawartości 30% flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę.
Zespół flawonolignanów stabilizuje i normalizuje funkcje komórek wątrobowych. Kompleks sylimarynowo-fosfolipidowy
wykazuje większą biodostępność niż wolna sylibina i jej izomery.
Preparat stosuje się wspomagająco w zaburzeniach czynności wątroby.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka Essylimaru u dorosłych to 1 tabletka 3 razy dziennie. W stanach ostrych można podwoić dawkę.
Lek należy przyjmować po jedzeniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić
się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i
karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
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Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania leku u
dzieci poniżej 12 lat. U młodzieży poniżej 18 lat można stosować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

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.
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