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VITA BUERLECITHIN płyn doustny, 1000 ml
 

cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Postać płyn

Producent TAKEDA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie wzmocnienie organizmu

Opis produktu
 

EDYCJA ŚWIĄTECZNA: DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA BAWEŁNIANA TORBA NA ZAKUPY GRATIS!

VITA BUERLECITHIN płyn doustny - działanie:

lek wzmacniający, w skład którego wchodzi lecytyna oraz witaminy

lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi ona bogate źródło choliny, będącej budulcem substancji
przekaźnikowej acetylocholiny, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na czynność układu nerwowego, a także mięśni
szkieletowych. Lecytyna bierze udział w przemianie materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi,
zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.
witaminy z grupy B uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek,
węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu nerwowego.
sodowy D-pantotenian wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i
paznokci

VITA BUERLECITHIN płyn doustny - wskazania:

osłabienie pamięci i koncentracji
stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność
stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się)
pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym
objawy niedoboru witamin z grupy B
stan rekonwalescencji po przebytej chorobie
pomocniczo u osób w podeszłym wieku
zapobiegawczo w miażdżycy naczyń
zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi
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VITA BUERLECITHIN płyn doustny - skład:

substancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina B12, sodowy D-pantotenian, amid kwasu
nikotynowego; pozostałe składniki: sacharoza, etanol 96%, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu wersenian, aromat
kawowy, czerwień koszenilowa (E 124) Ponceau 4R, sodu wodorotlenek, mannitol, woda oczyszczona
100 ml leku zawiera: lecytynę sojową 10,4 g (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki:
fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd), ryboflawiny sodu fosforan (witamina B2) 4,8 mg (co odpowiada około 3,5 mg witaminy
B2), pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 3,5 mg, cyjanokobalaminę (witamina B12) 2,5 mikrograma, sodowy D-pantotenian 20 mg,
amid kwasu nikotynowego 35 mg

VITA BUERLECITHIN płyn doustny - dawkowanie:

dzieci w wieku od 12 lat i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę. W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę
dobową można podwoić.

VITA BUERLECITHIN płyn doustny - przeciwwskazania:

uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
uczulenie (nadwrażliwość) na orzechy, soję
jeśli u pacjenta stwierdzono zespół antyfosfolipidowy
wiek poniżej 12 lat
ciąża i karmienie piersią
schorzenia wątroby
padaczka
choroba alkoholowa
uszkodzenia mózgu
dziedzicznie występujące schorzenia metaboliczne, takie jak: nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy,
niedobór sacharazy-izomaltazy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
 

Galeria
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