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ESSELIV MAX kapsułki x 30kaps.
 

Cena: 19,69 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Phospholipidum essentiale ex soia

Opis produktu
 

Opis produktu
Esseliv Max to lek w postaci kapsułek twardych zawierający niezbędne fosfolipidy (Phospholipidum essentiale) pozyskane z nasion soi.
Składnikiem aktywnym fosfolipidów jest polienylofosfatydylocholina, będąca źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Działanie
Fosfolipidy sojowe zawarte w preparacie mają zdolność do wbudowywania się w błony komórkowe i błony organelli komórkowych, gdzie
zastępuje ona endogenne fosfolipidy, stanowiące ich podstawowy element strukturalny i czynnościowy wykazując przy tym szczególne
powinowactwo do komórek wątrobowych. Przyjmuje się, iż działanie produktu polega na tym, że fosfolipidy odtwarzają prawidłową
strukturę i funkcję uszkodzonych błon komórkowych oraz uzupełniają niedobory fosfolipidów błonowych. Efektem tego jest poprawa
płynności, elastyczności, giętkości, stabilności oraz przepuszczalności błon komórkowych osiągnięta dzięki zwiększeniu ilości
nienasyconych kwasów tłuszczowych w ich strukturze.

Sposób użycia
Zwykle stosowana dawka u dorosłych i młodzieży:

2 kapsułki 2 razy na dobę.
nie stosować więcej niż 4 kapsułek na dobę.
po 2 do 3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą 1 kapsułkę 2 razy na dobę.

Zwykle stosowana dawka u dzieci o masie ciała powyżej 15 kg:

u dzieci należy stosować dawkę 300 mg/10 kg mc. na dobę.
średnio stosuje się 1 do 2 kapsułek 1 do razy na dobę (do 1800 mg) na dobę.
nie stosować więcej niż 4 kapsułek na dobę (1800 mg).

Składniki
Jedna kapsułka twarda zawiera 450 mg fosfolipidów z nasion soi, tłuszcz stały, olej sojowy, etanol, wanilina. Skład kapsułki twardej
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żelatynowej: dwutlenek tytanu E 171, tlenek żelaza czerwony E 172, tlenek żelaza żółty E 172, tlenek żelaza czarny E 172, żelatyna.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

