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Sylimarol 35mg, 60 tabletek
 

cena: 19,45 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Sylimarol 35mg to lek ro?linny stosowany wspomagaj?co w zaburzeniach czynno?ci oraz po uszkodzeniach
w?troby. Zawiera w swoim sk?adzie suchy wyci?g z ?uski ostropestu plamistego. Substancj? czynn? ?uski
ostropestu plamistego jest zespó? flawonolignanów zwany sylimaryn?, zawieraj?cy mi?dzy innymi sylibinin?.

 Wskazania
 Stosuje si? wspomagaj?co w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach w?troby
spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, ?rodki ochrony ro?lin) oraz w niestrawno?ci
(wzd?cia, odbijania) po spo?yciu ci??kostrawnych pokarmów. Wspomagaj?co w dolegliwo?ciach
wyst?puj?cych po przebyciu ostrych i przewlek?ych chorób w?troby.

 Dawkowanie
 Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat:

3 razy na dob? 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Lek wymaga systematycznego stosowania
przez oko?o 2 - 4 tygodnie. Je?li dolegliwo?ci nasil? si? lub nie ust?pi?, nale?y skontaktowa? si? z lekarzem,
który mo?e przed?u?y? leczenie do np. 6 miesi?cy. Podczas terapii nale?y unika? ?rodków szkodliwych dla
w?troby.

Nie zaleca si? stosowania leku u dzieci wieku do 12 lat ze wzgl?du na brak danych potwierdzaj?cych
bezpiecze?stwo stosowania.

 Przeciwwskazania
 Nie nale?y przyjmowa? leku Sylimarol 35mg:
 - je?li pacjent ma uczulenie na substancje czynne wyst?puj?ce w ostrope?cie lub na ro?liny z rodziny 
Asteraceae (dawniej Compositae) lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
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 Sk?ad
 Substancje czynne: 1 tabletka zawiera:

50 mg wyci?gu (w postaci oczyszczonego wyci?gu suchego) z ?uski Silybum marianum (L.) Gaertn. (20-34:1),
ekstrahent – metanol 90%, co odpowiada 37,8 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibinin?.

 Pozosta?e sk?adniki: benzoesan sodu E211 (dodany do wyci?gu), glukoza, skrobia ziemniaczana, sacharoza,
talk, magnezu stearynian, guma arabska, mieszanina wosku pszczelego bia?ego i wosku Carnauba (Capol
1295), indygotyna E132 oraz ?ó?cie? chinolinow? E104.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Pozna?skie Zak?ady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47/51
61-896 Pozna?
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