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Essentiale Forte 300mg, 50 kapsułek
 

cena: 28,88 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała wątroba

Działanie ochronne, wspomagające, wzmacniające,
żółciopędne, żółciotwórcze

Opakowanie 50 sztuk

Postać kapsułki

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 kapsułka: fosfolipidów z nasion soi 300 mg

Wskazania nadwrażliwość, niestrawność, trawienie

Opis produktu
 

Essentiale Forte Tabletki 300mg 50 kapsułek

Wątroba jest organem szczególnie narażonym na szkodliwe czynniki. Odpowiada ona za neutralizowanie rozmaitych toksyn czy
niepotrzebnych produktów przemiany materii, dlatego do jej uszkodzenia może dojść nie tylko w chorobach, ale też przy nieprawidłowej
diecie. Objawy takich kłopotów to między innymi uczucie ucisku z prawej strony nadbrzusza lub brak apetytu, ale tabletki Essentiale
Forte z naszego sklepu pomogą temu zaradzić. Oferujemy kapsułki wspierające pracę oraz regenerację wątroby, które świetnie
sprawdzają się przy jej uszkodzeniu albo stanach zapalnych. Dzięki Essentiale Forte w poręcznym opakowaniu 300mg skutecznie
zatroszczysz się o swoje zdrowie.

Tabletki Essentiale Forte wspomagające wątrobę

Kłopoty z wątrobą najczęściej wynikają z niewłaściwego jadłospisu, ale dzięki tabletkom Essentiale Forte przywrócisz jej pełnię
sprawności. To preparat przygotowany na bazie naturalnych składników roślinnych, wśród których substancją czynną są fosfolipidy z
nasion sojowych. Uzupełniają one uszkodzenia wynikające ze złej diety lub choroby, przyspieszając regenerację wątroby. Zapewniają jej
też doskonałą ochronę, a kwasy tłuszczowe zawarte w tabletkach pomagają dodatkowo w regulacji poziomu cholesterolu. Zadbaj o
swoją wątrobę — zamów 50 kapsułek Essentiale Forte w opakowaniu 300mg!

Opis
Essentiale Forte to lek roślinny stosowany w chorobach wątroby.
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Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki 3 razy na dobę.
Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody).
Czas terapii nie jest ograniczony.

Skład
Substancja czynna: Fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylocholinę 300 mg).
Substancja pomocnicza: Rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy, uwodornione glicerydy pochodzenia roślinnego (Witepsol
W 35), trójglicerydy wyższych kwasów tłuszczowych (Witepsol S 55), etanol, etylowanilina, p-metoksyacetofenon, α-tokoferol.
Otoczka: żelatyna, tlenek żelaza czerwony E172, tlenek żelaza czarny E172, tlenek żelaza żółty E172, tytanu dwutlenek E171, sodu
laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Wskazania
Poprawia subiektywne dolegliwości pacjenta takie jak brak apetytu, wrażenie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane
uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych, lub w przebiegu zapalenia wątroby.

Przeciwskazania
Uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku. Ze względu na zawartość oleju sojowego lek może powodować ciężkie reakcje
alergiczne.

Działania niepożądane
Niezbyt często mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, luźne stolce, uczucie dyskomfortu w jamie
brzusznej.
Bardzo rzadko może wystąpić wysypka, pokrzywka i świąd.

Stosowanie innych leków
Przed jednoczesnym zastosowaniem leku ze środkami przeciwzakrzepowymi należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Producent
SANOFI
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

