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Esseliv forte Kapsułki twarde 50 sztuk
 

Cena: 25,02 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps. (5 blist. po 10 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Składniki
1 kapsułka zawiera: fosfolipidy z nasion soi zawierające polienylofosfatydylocholinę w ilości 300 mg, Substancje pomocnicze w tym: olej
sojowy

Stosowanie
Dawkowanie: Podanie doustne. Dorośli: 2 kapsułki (600 mg) 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek (1800 mg) na dobę. Po 2
do 3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą 1 kapsułkę 3 razy na dobę. Leczenie powinno trwać co najmniej 3 miesiące.
Lek należy przyjmować w trakcie posiłków.
Dzieci: U niemowląt należy stosować dawkę 300 mg na 10 kg mc. (1 kapsułka na 10 kg mc.). U dzieci należy stosować dawkę 300
mg/10 kg mc. na dobę. Średnio stosuje się 3 do 6 kapsułek (900 do 1800 mg) na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek na dobę
(1800 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.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

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

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Opis
Esseliv forte to lek wydawany bez przepisu lekarza w postaci twardych kapsułek do doustnego stosowania, wskazany w ostrych i
przewlekłych chorobach wątroby (w tym: w przewlekłym zapaleniu wątroby oraz w uszkodzeniach wątroby po spożyciu alkoholu, leków,
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toksyn). Może być również stosowany wspomagająco w leczeniu zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy
żółciowej.

Esseliv forte zawiera pozyskiwane z nasion soi fosfolipidy niezbędne (Phospholipidum essentiale). Składnikiem fosfolipów jest
polienylofosfatydylocholina - substancja zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Obecne w produkcie leczniczym Esseliv forte
fosfolipidy przedostają się do wątroby, gdzie wykazują zdolność wbudowywania się w błony komórek wątrobowych i przyczyniają się do
uzupełnienia istniejących niedoborów powstałych na skutek choroby oraz wpływają na uszkodzone komórki wątrobowe, przyspieszając
ich odnowę (regenerację).
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