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SYLIMAROL VITA 150mg x 30kaps.
 

Cena: 17,49 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 kaps. (blistry)

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Silibi mariani extractum siccum

Opis produktu
 

Opis produktu
Składnikiem aktywnym leku Sylimarol Vita 150 jest wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego (Silybi marian fructus extractum
siccum), wzmocniony działaniem witamin z grupy B.

Działanie
Wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami
toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężko strawnych pokarmów.
Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Sposób użycia
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 razy dziennie po 1 kapsułce po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
Produkt wymaga systematycznego stosowania przez ok. 2-4 tygodni. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować
się z lekarzem, który może przedłużyć leczenie do np. 6 miesięcy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub nadwrażliwość na rośliny z rodziny złożonych. Należy zachować szczególną
ostrożność: w przypadku wystąpienia objawów żółtaczki. Ciąża i okres karmienia.

Składniki
Substancje czynne: wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego (Silybi marian fructus extractum siccum), witamina B1 (chlorowodorek
tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina PP (nikotynamid), pantetonian wapnia.

1 kapsułka zawiera: 214,3 mg wyciągu zawierającego nie mniej niż 150 mg flawonolignanów w przeliczniu na sylibinę (Silybi marian
fructus extractum siccum, 20-34:1, ekstrahent- metanol 90%), 10 mg witaminy B1, 4 mg witaminy B2, 10 mg witamina B6, 10 g witaminy
PP i 4 mg pantetonianu wapnia.

Substancje pomocnicze: benzoesan sodu, mieszanina laktozy jednowodnej, powidonu i krospowidonu; skład kapsułki: tytanu dwutlenek,
indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104), żelatyna wołowa.
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