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Vita buerlecithin 250 ml
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny doustne

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lecithinum

Opis 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

Zmęczenie, trudności z zaśnięciem, stany osłabionej koncentracji, zaburzenia pamięci, nerwowość, okresy rekonwalescencji;
zapobiegawczo i leczniczo w hiperlipidemii i miażdżycy.

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
uzupełniają dzienne zapotrzebowanie oraz wspomagają działanie lecytyny. Preparat usprawnia pracę mózgu, serca, wątroby, mięśni
szkieletowych.

Dawkowanie
Dorośli doustnie 3 razy dziennie 20 ml płynu.

Przeciwwskazania
Nie stosuje się u dzieci. Płynu - ze względu na zawartość alkoholu (16% obj.) - nie stosować także u kobiet w ciąży, chorych z
niewydolnością wątroby, padaczką.

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
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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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