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Esseliv Max 450mg, 30 kapsułek
 

cena: 19,82 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała wątroba

Działanie ochronne, wspomagające, wzmacniające,
żółciopędne, żółciotwórcze

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 kapsułka: fosfolipidy z nasion soi 450 mg

Wskazania nadwrażliwość, niestrawność, trawienie

Opis produktu
 

Opis
ESSELIV MAX 450 mg x 30 kapsułek twardych
Phospholipidum essentiale
Esseliv max zawiera niezbędne fosfolipidy (Phospholipidum essentiale) składające się z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
Związki te, po przedostaniu się do wątroby, ulegają wbudowaniu w błony komórek, dzięki czemu:
uzupełniają istniejące ubytki powstałe wskutek choroby;
przyczyniając się do szybszej regeneracji uszkodzonych hepatocytów.

Wskazania
Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym: poalkoholowe uszkodzenia wątroby, toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby, przewlekłe
zapalenie wątroby.
Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na fosfolipidy z nasion soi lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Masa ciała poniżej 15 kg.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie
Preparat do stosowania doustnego.
Przyjmować podczas posiłków.
Kapsułkę popić 100 ml (ok. pół szklanki) niegazowanej wody. Nie rozgryzać, nie otwierać, nie żuć, nie ssać.
Zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości ciepłego mleka lub wody.
Dorośli i młodzież:
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2 kapsułki (900 mg) 2 razy w ciągu doby.
Nie stosować więcej niż 4 kapsułki (1800 mg) na dzień.
Po 2 - 3 miesiącach leczenia:
1 kapsułka (450 mg) 2 razy dziennie.
Dzieci o masie ciała powyżej 15 lat:
300 mg/10 kg masy ciała na dobę.
Średnio 1 - 2 kapsułki (450 - 900 mg) w ciągu dnia.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 kapsułki (1800 mg).
Jeśli po 3 miesiącach leczenia objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza.

Działania niepożądane
Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi substancjami czynnymi.
Jak każdy lek, Esseliv max może powodować efekty niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Niezbyt często obserwowano
łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, rozwolniony stolec, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

Dodatkowe informacje
Lek zawiera małe ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę.

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
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