Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

ESSENTIALE FORTE 300mg 50 kaps.
Cena: 28,16 PLN

Opis produktu
ESSENTIALE FORTE 300mg 50 kaps.
Essentiale Forte to lek ziołowy stosowany w leczeniu chorób wątroby. Zmniejsza dolegliwości, takie jak: brak apetytu czy uczucie ucisku
w prawym nadbrzuszu. Mogą być one spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku złej diety, działania substancji toksycznych lub
podczas zapalenia wątroby.
Zawiera fosfolipidy (Phospholipidum essentiale), które uzupełniają istniejące ubytki w wątrobie powstałe na skutek procesu
chorobowego oraz przyspieszają regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.
Fosfolipidy są wydzielane do żółci, w której powodują obniżenie stosunku cholesterol/fosfolipidy i zwiększenie rozpuszczalności w niej
cholesterolu – dzięki emulgującym właściwościom niezbędnych fosfolipidów, ma to duże znaczenie w profilaktyce kamicy żółciowej.
Fosfolipidy obok kwasów żółciowych odgrywają ważną rolę w trawieniu tłuszczów i wchłanianiu się rozpuszczonych w nich witamin.
Ponadto wielonienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład fosfolipidów zmniejszają stężenie cholesterolu i normalizują poziom
lipoprotein w surowicy - wykazując korzystne działanie przeciwmiażdżycowe.
Skład:
Substancją czynną leku są: fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 1 kapsułka zawiera 300 mg.
Substancje pomocnicze: rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy, uwodornione glicerydy pochodzenia roślinnego (Witepsol
W 35), trójglicerydy wyższych kwasów tłuszczowych (Witepsol S 55), etanol, etylowanilina, p-metoksyacetofenon, -tokoferol.
Otoczka: żelatyna, tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), tlenek żelaza czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171),
sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.
Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 kapsułki 3 razy na dobę. Kapsułki przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np.
szklanką wody).
Przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności:
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Nie stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników
tego lek
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak wystarczających danych.
Przed jednoczesnym zastosowaniem leku ze środkami przeciwzakrzepowymi należy poradzić się lekarza.
Stosowanie leku w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane, ze względu na brak wystarczających badań.
Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na 1 kapsułkę.
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