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Silimax 70 mg x 30 kaps
 

Cena: 8,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent FILOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Silymarin

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. zawiera 70 mg sylimaryny.

Wskazania i działanie

Stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych zewnętrznymi czynnikami toksycznymi (np. alkoholem, tetrachlorkiem węgla,
środkami ochrony roślin, toluenem, ksylenem)
Wspomagająco w zaburzeniach czynności wątroby i w przewlekłych stanach zapalnych wątroby.

Preparat zawiera sylimarynę (wyciąg z owocu ostropestu), która stabilizuje błony komórkowe hepatocytów wątrobowych, przez co
chroni komórki wątroby przed działaniem związków toksycznych. Działanie preparatu tłumaczy się pobudzeniem zdolności
regenerujących wątrobę. Preparat stosowany u pacjentów ze schorzeniami wątroby powoduje poprawę niektórych wskaźników
biochemicznych czynności wątroby oraz subiektywną poprawę samopoczucia i zmniejszenie dolegliwości trawiennych. Preparat po
podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: 1 kaps. 3 razy dziennie po posiłku. Dawka minimalna wynosi 200 mg dziennie, maksymalna
&ndash; 400 mg dziennie w przeliczeniu na sylibininę. Preparat należy stosować od kilku tygodni do kilku miesięcy z przerwami.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Preparat nie nadaje się do leczenia ostrych zatruć. Terapia preparatem nie jest skuteczna w
przypadku, gdy nie unika się środków szkodliwych dla wątroby (w tym alkoholu).

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/silimax-70-mg-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

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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