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Silimax 70 mg, 30 kapsułek
 

cena: 4,50 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała wątroba

Działanie żółciopędne, żółciotwórcze

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułka

Producent FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
FILOFARM

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

sylimaryna

Opis produktu
 

Opis
SILIMAX jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym tradycyjnie. Jego skuteczność, w wymienionych wskazaniach, opiera się
wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Skład
Substancją czynną leku jest sylimaryna
1 kapsułka zawiera 70 mg sylimaryny.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelatyna hydrolizowana, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek
żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).

Dawkowanie
SILIMAX należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W przypadku
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 kapsułka trzy razy na dobę (210 mg sylimaryny na dobę).
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą.
SILIMAX jest skuteczny w przypadku systematycznego stosowania. Okres stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. Leczenie
powinno trwać 4 tygodnie, a w stanach przewlekłych do 6 miesięcy.

Działanie
Substancją czynną leku jest sylimaryna - wyciąg z owocu ostropestu, który zawiera pochodne flawonolu (sylibininę, sylidiaminę i
sylikrystynę).

Wskazania
Tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych czynnikami toksycznymi np. alkoholem, środkami ochrony roślin, po
spożyciu trudno strawnych pokarmów, a także po uszkodzeniach spowodowanych działaniem leków.
Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować leku SILIMAX:
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu lub na rośliny z rodziny Compositae.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, SILIMAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.
Zaburzenia żołądka i jelit: podczas stosowania dużych dawek leku może wystąpić słabe działanie przeczyszczające.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane
są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza,
przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Producent
FILOFARM
Kazimierza Pułaskiego 39
Bydgoszcz
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