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Vita buerlecithin 1000 ml
 

Cena: 34,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lecithinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vita Buerlecithin w postaci płynu wzmacniającego na bazie naturalnej lecytyny i witamin z grupy B to produkt, który przeznaczony
jest dla pacjentów dorosłych – w tym szczególnie dla osób starszych. Na co jest Vita Buerlecithin? Lek stosuje się w celu wspierania
prawidłowej pracy układu nerwowego. Dodatkowo pomaga on w utrzymaniu odpowiedniego stężenia cholesterolu we krwi lub
przyczynia się do jego znormalizowania, co w konsekwencji zapobiega jego odkładaniu się na ścianach naczyń krwionośnych. Lek Vita
Buerlecithin może dodatkowo pomagać w normalizowaniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu trójglicerydów we krwi.

Lek Vita Buerlecithin szczególnie polecany jest pacjentom, którym dokucza osłabiona koncentracja i pamięć, a także osobom mającym
problemy ze snem lub stany nerwowe. Lek może też być pomocny w przypadku osłabienia i szybkiego męczenia się oraz niedoborów
witamin z grupy B. Dodatkowo można go stosować w profilaktyce miażdżycy. Działanie leku Vita Buerlecithin polega na ogólnym
wzmacnianiu organizmu pacjenta, a także wspomaganiu jego powrotu do wcześniejszej kondycji zdrowotnej w okresie
rekonwalescencyjnym. Funkcją płynu Vita Buerlecithin jest też usprawnianie procesów myślowych.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml płynu Vita Buerlecithin. W skład 100 ml leku wchodzi 10,4 g lecytyny oraz 4,8 mg witaminy B2, 3,5
mg witaminy B6 oraz 2,5 mg witaminy B12. Dodatkowo w składzie produktu znaleźć można 20 mg pantotenianu sodowego oraz 35 mg
nikotynamidu. Skład leku uzupełniają składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem płynu Vita Buerlecithin należy zapoznać się z
dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zalecane dawkowanie
Vita Buerlecithin w przypadku pacjentów dorosłych to 20 ml płynu przyjmowane z częstotliwością 3 razy dziennie. Jeśli organizm
pacjenta jest natomiast znacznie osłabiony, dopuszczalne jest podwojenie dawki produktu. Zawarta w leku lecytyna korzystnie wpływa
na aktywność mózgu, a także na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni szkieletowych. Oprócz tego normalizuje stężenie
cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Witaminy wchodzące w skład leku dodatkowo uzupełniają działanie lecytyny.

Po zastosowaniu produktu leczniczego Vita Buerlecithin u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Zaliczyć można
do nich alergiczne zmiany skórne – w tym wysypkę i pokrzywkę, a oprócz tego dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak wzdęcia,
nudności, wymioty, biegunka lub obecność stolców tłuszczowych. Wystąpienie działań niepożądanych powinno być skonsultowane z
lekarzem.
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Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Vita Buerlecithin, co oznacza, że nie każdy może z niego korzystać. W związku z
zawartością alkoholu nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Dodatkowo płyn Vita Buerlecithin nie
powinien być stosowany przez pacjentów z padaczką, chorobami wątroby, uszkodzeniem mózgu czy też chorobą alkoholową.
Przeciwwskazaniem jest też nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu.

Skład
Substancja czynna: 100 ml płynu zawiera 10,4 g lecytyny, 4,8 mg witaminy B2, 3,5 mg witaminy B6, 2,5 mg witaminy B12, 20 mg
pantotenianu sodowego, 35 mg nikotynamidu.

Wskazania i działanie
Vita Buerlecithin jest lekiem wspierającym procesy myślowe (pamięć, koncentrację), wzmacniającym organizm i przyczyniającym się do
zapobiegania miażdżycy. Postać płynna i jej przyjemny smak ułatwia spożywanie leku. Preparat Vita Buerlecithin przeznaczony jest dla
osób dorosłych — szczególnie tych w wieku podeszłym.

Lek Vita Buerlecithin zalecany jest w przypadku wystąpienia:

osłabienia, szybkiego męczenia się,
trudności z zaśnięciem,
stanu osłabionej koncentracji,
zaburzeń pamięci,
nerwowości,
niedoboru witamin z grupy B.

Preparat zalecany jest również w ramach wspierania powrotu do zdrowia po przebytej chorobie (w okresie rekonwalescencji). Vita
Buerlecithin ponadto jest stosowany zapobiegawczo i leczniczo w hiperlipidemii i miażdżycy oraz pomocniczo w dolegliwościach
sercowych na tle nerwowym.

Vita Buerlecithin — lecytyna i witaminy

Vita Buerlecithin to preparat zawierający naturalną lecytynę otrzymywaną z soi z dodatkiem witamin. Lecytyna jest mieszaniną
fosfolipidów, biorących udział w procesach przemiany materii. Wchodzące w jej skład nienasycone kwasy tłuszczowe normalizują
stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi, zapobiegając odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych. Lecytyna —
jako źródło choliny — wywiera szczególnie korzystny wpływ na czynność mózgu, układu nerwowego i mięśni szkieletowych. Witaminy
zawarte w preparacie Vita Buerlecithin uzupełniają dzienne zapotrzebowanie oraz wspomagają działanie lecytyny.

Vita Buerlecithin usprawnia pracę mózgu, serca, wątroby oraz mięśni szkieletowych. Lek wzmacnia organizm i wspiera jego ogólną
kondycję.

Dawkowanie
Dorośli doustnie 3 razy dziennie 20 ml płynu. W przypadku znacznego osłabienia organizmu i wzmożonej potrzeby wzmocnienia, dawkę
dobową można podwoić — w wypadku wątpliwość należy zasięgnąć opinii farmaceuty lub lekarza.

Przeciwwskazania
Płynu Vita Buerlecithin nie stosuje się u dzieci, ze względu na zawartość alkoholu (16% obj.). Nie stosować także u kobiet w ciąży i
karmiących piersią, chorych z niewydolnością wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu oraz choroba alkoholową. Nie należy podawać
preparatu również osobom ze schorzeniami metabolicznymi, takimi jak nietolerancja fruktozy, czy zespół złego wchłaniania glukozy-
galaktozy.

Działania niepożądane
Podobnie jak każdy inny lek, preparat Vita Buerlecithin może powodować działania niepożądane. Ryzyko pojawienia się skutków
ubocznych przyjmowania leku Vita Buerlecithin określić można jako bardzo niskie — u 1. na 10000 osób mogą pojawić się skórne
zmiany alergiczne (wysypka, pokrzywka). Nieznana jest natomiast dokładnie częstotliwość występowania dolegliwości żołądkowo-
jelitowych (biegunka, wzdęcia, wymioty, nudności, stolce tłuszczowe). W razie pojawienia się jakichkolwiek działań niepożądanych
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

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