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Vita Buerlecithin płyn 1000 ml
 

Cena: 36,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,104 g/ml

Opakowanie 1 l

Postać płyn doustny

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Lecithinum

Opis produktu
 

Nazwa:   Vita Buerlecithin płyn
Opakowanie:  1000 ml
Skład:  100 ml preparatu zawiera: lecytyna 10,4 g (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający fosfatydocholinę, kefalinę i
inozytofosfatyd); sól sodowa fosforanu ryboflawiny 4,8 mg; wit. B6 chlorowodorek 3,5 mg; wit. B12 cyjanokompleks 2,5 mcg; D-
pantotenian sodowy 20 mg; amid kwasu nikotynowego 35 mg.
Wskazania:  Obniżenie zdolności koncentracji, zmniejszenie sprawności, sytuacje stresowe, przeciążenie fizyczne i psychiczne,
przemęczenie, choroby wieku starczego, stany nerwicowe, także nerwica serca, bezsenność, niedobór witamin grupy B. Stosuje się
zapobiegawczo i leczniczo przy zwiększonym poziomie cholesterolu we krwi, w arteriosklerozie. Skraca czas koniecznego wypoczynku
w rekonwalescencji, po porodzie.
Przeciwwskazania:  Nie stosuje się u dzieci. Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku. Ze względu na
obecność sacharozy i laktozy leku nie należy stosować u osób z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją
fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.
Działania niepożądane:  Rzadko mogą pojawić się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, stolce tłuszczowe,
biegunka).Uwagi: Preparat zawiera 16,4 % alkoholu. Dzienna dawka (60 ml) preparatu zawiera 0,41 jedn. chlebowej. Opakowanie po
otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.
Sposób użycia:   O ile lekarz nie zaleci inaczej: 1 łyżkę stołową (20 ml) 3 razy na dobę.
Przy większym osłabieniu organizmu dawkę można podwoić.
Status:  Lek OTC wydawany bez recepty.

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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