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Vita buerlecithin x 36 draż
 

Cena: 29,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 36 draż

Postać Drażetki

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lecithinum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 drażetka zawiera: 0,75 g lecytyny (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający nastepujące aktywne biologicznie
czynniki jak fosfatydocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd); 0,544 mg vit. B1 azotan (odpowiada 0,44 mg vit. B1); 0,3 mg vit. B2; 0,3 mg vit.
B6 chlorowodorek; 0,8 mg pantotenianu wapnia; 5,5 mg vit. E octan (odpowiada 5,0 mg vit. E).

Wskazania i działanie

Osłabienie koncentracji, spadek sprawności, stany stresowe, obciążenie fizyczne i psychiczne
Przepracowanie, wyczerpanie, zmęczenie
Choroby wieku starczego
Zapobiegawczo w arteriosklerozie, nadpobudliwość nerwowa
Dolegliwości sercowe na tle nerwowym, bezsenność
Objawy niedoboru witamin z grupy B
Zapobiegawczo i leczniczo przy podwyższonym poziomie cholesterolu we krwi
Szybkie męczenie się, dla szybkiej regeneracji sił fizycznych, stany rekonwalescencji, po porodzie.

Dawkowanie
Vita Buerlecithin drażetki jest środkiem tonizującym, wspomagającym procesy zachodzące w komórce, działa pobudzająco na funkcję
układu nerwowego, zwiększa siłę mięśni zaś przy zwiększonym obciążeniu organizmu zapewnia odpowiedni poziom acetylocholiny we
krwi. Może zapobiegać arteriosklerozie i w stanach ogólnego osłabienia powoduje wzmocnienie organizmu. Skutki działania preparatu
są odczuwalne po kilku dniach stosowania. W celu osiągnięcia właściwego efektu terapeutycznego, zalecane jest przyjmowanie leku
przez dłuższy okres czasu. Zaleca się stosowanie preparatu również u dzieci.
Jeżeli lekarz nie przepisze inaczej 3 x dziennie 1-2 drażetki (drażetkę rozgryźć). Przy większym osłabieniu organizmu dzienną dawkę
można podwoić bez skutków ubocznych.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek składnik 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

