
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Sylimarol Vita 150 Kapsułki twarde 30 sztuk
 

Cena: 23,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g sylimaryny

Opakowanie 30 kaps. (blistry)

Postać kaps.twarde

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Silibi mariani extractum siccum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Silybi mariani fructus extractum siccum

Sylimarol Vita 150 jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających
wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Jeśli objawy nie ustępują lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Składniki
jedna kapsułka twarda zawiera 214,3 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum
(20-34:1), ekstrahent - metanol 90 %, substancja pomocnicza - benzoesan sodu (<0,2 %)), witaminę B1 (chlorowodorek tiaminy) 10 mg,
witaminę B2 (ryboflawina) 4 mg, witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 10 mg, witaminę PP (nikotynamid) 10 mg, pantotenian
wapnia 4 mg, Substancje pomocnicze: benzoesan sodu (E211), laktoza, Pełen skład podano w ulotce

Dawkowanie
Produkt przeznaczony dla młodzieży w wieku powyżej 12 lat i dorosłych.

Sposób stosowania i droga podania: doustnie. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Dorośli i młodzież w
wieku powyżej 12 lat: 2 razy na dobę po 1 kapsułce po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Produkt wymaga systematycznego
stosowania przez około 2-4 tygodnie. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem, który może
przedłużyć leczenie do np. 6 miesięcy. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przeciwwskazania
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Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/7219
Lek na receptę: Nie

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" S.A.
ul. Towarowa 47-51,
61-896 Poznań,
Polska
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