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Sylimarol Vita 150 mg x 30 kaps
 

Cena: 28,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Silibi mariani extractum siccum

Opis produktu
 

Wstęp
Sylimarol Vita należy go grupy roślinnych produktów leczniczych. Zawiera wyciąg suchy z ostropestu plamistego, dzięki czemu
wspomaga czynność wątroby i jej regenerację po uszkodzeniu narządu. Sylimarol Vita działa osłonowo, ochraniając komórki wątroby
przed wnikaniem do ich wnętrza substancji toksycznych. Skład leku Sylimarol Vita został wzbogacony o witaminy B1, B2, B6, PP oraz
pantotenian wapnia.

Sylimarol Vita stosowany jest jako wspomaganie wątroby w stanie rekonwalescencji po zatruciach, toksyczno-metabolicznych
uszkodzeniach tego narządu, czy po ostrych i przewlekłych chorobach wątroby, łagodząc lub niwelując dolegliwości, występujące po ich
przebyciu. Sylimarol Vita jest pomocny również przy niestrawnościach, spowodowanych choćby spożywaniem zbyt ciężkostrawnych
posiłków. Niweluje wzdęcia, odbijania i inne przykre dolegliwości, związane z nienadążaniem wątroby w produkcji żółci. Lek Sylimarol
Vita wykazuje działanie przeciwzapalne i silnie odtruwające.

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. twarda 150 mg zawiera 150 mg sylimaryny oraz 10 mg witaminy B1, 4 mg witaminy B2, 10 mg witaminy B6,
10 mg witaminy PP i 4 mg pantotenianu wapnia.

Wskazania i działanie

Stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych wpływem alkoholu, leków, substancji toksycznych; stany zapalne wątroby z
wyjątkiem zapaleń wirusowych.
Preparat wzmaga procesy odtruwania wątroby.
Normalizuje funkcje komórek wątroby.
Stabilizuje czynność ścian komórkowych.
Dodatek witamin z grupy B uzupełnia ich niedobór w organizmie.

Sylimarol Vita jest lekiem wskazanym do systematycznego stosowania w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych
uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin). Stosuje się go
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wspomagająco również przy zaburzeniach pracy wątroby, po ostrych lub przewlekłych chorobach tego narządu. Sylimarol Vita jest też
zalecany w znoszeniu dolegliwości związanych z niestrawnością, takich jak odbijania i wzdęcia. Jest powszechnie stosowany po
spożyciu zbyt ciężkostrawnych pokarmów, by ułatwić wątrobie nadążanie w produkcji żółci.
Preparat Sylimarol Vita ma działanie hepatoprotekcyjne, czyli ochraniające wątrobę. Zawarta w preparacie sylimaryna stabilizuje błony
komórkowe hepatocytów, chroni je przed przenikaniem i działaniem szkodliwych substancji toksycznych. Lek należy do grupy roślinnych
preparatów leczniczych. Sylimarol Vita zawiera wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego (Silybum marianum). Wyciąg z owoców tej
rośliny bogaty jest w pochodne flawonowe, które to mają właściwości przeciwutleniające (sylimaryna). Za najbardziej aktywny związek
w tej grupie uchodzi sylibinina.
Właśnie dzięki właściwościom związków występujących w łusce ostropestu plamistego, Sylimarol Vita chroni wątrobę przed wnikaniem
toksyn do jej komórek. Lek normalizuje czynność wątroby, wspiera jej regenerację. Wykazuje działanie przeciwzapalne i silnie
odtruwające. Bywa stosowany jako środek pomagający organizmowi pozbyć się zatrucia alkoholowego oraz zatruć spowodowanych
nadmiernym lub niewłaściwym spożyciem innych substancji.

Dawkowanie
Doustnie: W stanach cięższych stosuje się kaps. 150 mg 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

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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