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Esseliv max Kapsułki twarde 30 sztuk
 

Cena: 17,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,45 g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale ex soia

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
450 mg, kapsułki twarde Phospholipidum essentiale

Wskazania: Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym:

poalkoholowe uszkodzenia wątroby,
toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby,
przewlekłe zapalenie wątroby.

Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

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

Dawkowanie
Podanie doustne.
Dawkowanie i sposób stosowania:
Dorośli i młodzież 2 kapsułki (900 mg) 2 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 kapsułki (1 800 mg) na dobę. Po 2-3 miesiącach
leczenia stosować dawkę podtrzymującą: 1 kapsułkę (450 mg) 2 razy na dobę.
Dzieci o masie ciała powyżej 15 kg
U dzieci należy stosować dawkę 300 mg/10 kg m.c. na dobę. Średnio stosuje się 1-2 kapsułki (450 mg-900 mg) 1-2 razy na dobę. Nie
stosować więcej niż 4 kapsułki na dobę (1 800 mg). Zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości ciepłego mleka lub
wody. W ten sposób można podać lek dziecku, które nie może połknąć kapsułki.
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Lek należy przyjmować w trakcie posiłków.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.2016
Lek na receptę: Fałszywy
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20509

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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