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Vita Buerlecithin plyn 1000 ml
 

cena: 37,21 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ krwionośny, układ odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 1 l

Postać płyn

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Lecithinum

Wskazania koncentracja, osłabienie, pamięć

Opis produktu
 

Opis:
Vita Buerlecithin jest lekiem wzmacniającym dostępnym w postaci płynu doustnego, w skład którego wchodzi lecytyna oraz witaminy.
Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi ona bogate źródło choliny, będącej budulcem substancji
przekaźnikowej acetylocholiny, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych.
Lecytyna bierze udział w przemianie materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się
cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.
Witaminy z grupy B obecne w leku Vita Buerlecithin uzupełniają dzienne zapotrzebowanie
i wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu
nerwowego.
Sodowy D-pantotenian wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.
Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku dniach stosowania. W celu osiągnięcia właściwego efektu
terapeutycznego, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy czas.

Wskazania:
Wskazaniami do stosowania leku Vita Buerlecithin płyn są:

osłabienie pamięci i koncentracji,
stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,
stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie,

szybkie męczenie się),

pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,
objawy niedoboru witamin z grupy B,
stan rekonwalescencji po przebytej chorobie.
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Ponadto lek Vita Buerlecithin płyn można stosować:

pomocniczo u osób w podeszłym wieku,
zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina B12, sodowy D-pantotenian, amid kwasu
nikotynowego.
Pozostałe składniki to: sacharoza, etanol 96%, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu wersenian, aromat kawowy (zawiera
m.in.: cukier inwertowany, alkohol benzylowy, etanol), czerwień koszenilowa (E 124) Ponceau 4R, sodu wodorotlenek, mannitol, woda
oczyszczona.

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.
Zalecana dawka
Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę.
W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vita Buerlecithin
W razie jednorazowego przyjęcia dawki większej niż zalecana dawka dobowa (60 ml), należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie przyjęcia leku Vita Buerlecithin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja, przed zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Niewielkie zmiany wyglądu, smaku i konsystencji leku są dopuszczalne ze względu na zawartość składników pochodzenia naturalnego i
nie mają wpływu na jego jakość.
Dzieci
Nie stosować leku Vita Buerlecithin płyn u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na zawartość alkoholu.

Podmiot odpowiedzialny:
Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. 22 608 13 00
faks 22 608 13 03

Wytwórca:
Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Księstwa Łowickiego 12 99-420 Łyszkowice
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