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3 x ESSENTIALE FORTE 50 kapsułek
 

Cena: 67,71 PLN

Opis słownikowy

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

Essentiale Forte

odbuduj wątrobę i odzyskaj energię1-4

 

essentiale forte

jak działa

substancja czynna

dawkowanie

3 korzyści dla wątroby 1-3

regeneracja ♦ wzmocnienie ♦ ochrona
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ESSENTIALE® FORTE to lek, a nie suplement. Stosowany jest przy dolegliwościach / objawach chorób wątroby, takich jak:

uczucie pełności3

ból w prawym nadbrzuszu3

 

zmęczenie i osłabienie4

spadek formy4

 

 

Zdecydowane wzmocnienie

dla chorej wątroby*

 

Jak działa ESSENTIALE® FORTE?1-3
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Regeneracja uszkodzonych komórek wątroby

Essentiale Max wspiera regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych dzięki fosfolipidom niezbędnym, które są substancją czynną
leku.

REDUKCJA DOLEGLIWOŚCI SPOWODOWANYCH USZKODZENIEM WĄTROBY

Lek zmniejsza subiektywne dolegliwości: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w
wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

 

 

zmiany zacznj od

swojej wątroby!

 

ESSENTIALE® FORTE zawiera niezbędne fosfolipidy, które:

REGENERACJA1-3

Przyspieszają regenerację wątroby, stabilizują błony komórkowe, hamują utlenianie lipidów oraz syntezę kolagenu3.

 

OCHRONA1-3

Działają wątrobochronnie, w ostrych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in alkoholem, paracetamolem3.
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WZMOCNIENIE1-3

Zaobserwowano również hamowanie stłuszczenia i zwłóknienia wątroby3.

 

1 kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo) cholinę.

 

dawkowanie 3

dorośli i dzieci powyżej 12 roku

2 kapsułki 3 razy na dobę

 

Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody).

 

zadbaj o swoją wątrobę z essentiale forte

Essentiale® forte
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50 kapsułek

sprawdź

Essentiale® max

30 kapsułek

sprawdź

 

MAT-PL-2201589

*Essentiale ® Forte, kapsułki, 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Wskazania: roślinny
produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu
spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub substancje pomocnicze. (ChPL Essentiale Forte
04/2022). Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. 1 Wykazano w modelach eksperymentalnych. Lieber CS et al.
Phosphatidylocholine protects against fibrosis and cirrhosis in the baboon. Gastroenterology 1994; 106: 152-159. 2 Gundermann KJ et
al. Activity of Essential Phospholipids (EPL) from soybeen in liver diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643-59. 3 Brak szczegółowych
badań farmakodynamicznych u ludzie . Essentiale® Forte ChPL 04.2022. 4 Swain MG. Fatigue in liver disease: Pathophysiology and
clinical management.Can J Gastroenterol Vol 20 No 3 March 2006.

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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WskazaniaESSENTIALE FORTE 50 kapsułekCzy często odczuwasz uczucie pełności, rozpieranie i ból w prawejgórnej części brzucha?
To mogą być objawy chorej wątroby. A możeTwoja dieta pozostawia wiele do życzenia i zmagasz się zdodatkowymi kilogramami? To
może wskazywać, że Twoja wątrobapotrzebuje wsparcia!Regeneruj ją z LEKIEM Essentiale Forte, poprzez regularnedostarczanie
wysokiej jakości fosfolipidów niezbędnych dowzmocnienia komórek wątroby.WSKAZANIAEssentiale Forte stosowane jest w chorobach
wątroby.Zmniejsza subiektywne dolegliwości wątroby, takie jak:• brak apetytu,• uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane
uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety.1. Essentiale Forte to lek roślinny.2. Zawiera fosfolipidy, które4● są budulcem błon
komórek wątroby● biorą udział w przemianach cholesterolu● są ważne w profilaktyce powstawania kamieni żółciowych● odgrywają
ważną rolę w trawieniu tłuszczów● przyspieszają usuwanie tłuszczów z wątroby● zmniejszają odkładanie tłuszczów w wątrobie● działają
przeciw-miażdżycowo● chronią komórki wątroby przed uszkodzeniamiDziałanieTrzy korzyści dla wątroby:1. Regeneracji komórek
wątroby.2. Wzmocnienie / stabilizacja błon komórkowych.3. Ochrona przed działaniem toksyn / działanie wątroboochronne.Sposób
użyciaDorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 3 x 2 kapsułki na dobę. Przyjmować w czasie posiłków, nierozgryzając (popijając, np.
szklanką wody).Dzieci i młodzieżNie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12
lat.WażnePRZECIWWSKAZANIANadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub naktórąkolwiek substancję
pomocniczą.Skład● Substancją czynną leku są (Phospholipidum essentiale) fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-
fosfatydylo)cholinę, 1 kapsułka zawiera 300 mg.● Substancje pomocnicze: rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy,
uwodornioneglicerydy pochodzenia roślinnego, trójglicerydy wyższych kwasów tłuszczowych, etanol,etylowanilina, p-
metoksyacetofenon, α-tokoferol.● Otoczka kapsułki: żelatyna, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czarny, tlenek żelaza czerwony,tytanu
dwutlenek, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.
 

Galeria
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