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Essentiale Max *30 kaps.
 

Cena: 35,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale

Opis produktu
 

Skład:  1 kapsułka twarda Essentiale Max zawiera 600 mg fosfolipidów pozyskiwanych z nasion soi, które zawierają (3-sn-
fosfatydylo)cholinę).

Substancje pomocnicze: tłuszcz utwardzony (Witepsol W 35), olej z nasion sojowych oczyszczony, ?–tokoferol, olej rycynowy
uwodorniony, tłuszcz utwardzony (Witepsol S 55), etanol 96 %, etylowanilina, 4-metoksyacetofenon. Otoczka: żelatyna, tytanu dwutlenek
(E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).
Opis produktu:  Lek roślinny Essentiale MAX na wątrobę zawiera fosfolipidy, które wpływają na stan i pracę wątroby. Essentiale MAX w
kapsułkach można stosować w dolegliwościach wynikających m.in. z uszkodzenia wątroby czy w przebiegu zapalenia wątroby.

Essentiale Max kapsułki na wątrobę pomagają złagodzić niektóre objawy wynikające z zaburzonej pracy wątroby jak np. brak apetytu,
ucisk w nadbrzuszu.
Wskazania:  Uczucie ucisku, brak apetytu związane z uszkodzeniem wątroby. Wsparcie terapii wątrobowej w przebiegu jej procesów
zapalnych i toksycznych.
Przeciwwskazania:  Leku nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną, soję, orzeszki lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.
Sposób użycia:  Lek Essentiale Max mogą stosować również osoby w przedziale wiekowym 12-18 lat. Kapsułki Essentiale stosuje się
zwykle do 3 razy dziennie po 1 kapsułce (osoby powyżej 12 lat i dorośli — 3 x 1 kapsułka).

Kapsułki należy stosować w całości, nie należy ich rozgryzać.
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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