
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SYLICYNAR 60 tabletek na wątrobę i cholesterol
 

Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 draż.

Postać draż.

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaSYLICYNAR 60 tabletekLek Sylicynar stosuje się w stanach po toksycznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in.
czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin). Wspomagająco znajduje zastosowaniew zaburzeniach czynności wątroby
oraz przy podwyższonym stężeniu cholesterolu i trójglicerydóww surowicy krwi przy zachowaniu diety
niskotłuszczowej.DziałanieSylicynar zawiera w swoim składzie wyciąg z ziela karczocha oraz suchy wyciąg z łuski ostropestu
plamistego. Substancją czynną łuski ostropestu plamistego jest zespół flawonolignanów zwany sylimaryną, zawierający między innymi
sylibininę.Sposób użyciaTen lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dorośli i młodzież w wieku
powyżej 12 lat3 razy na dobę 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Produkt wymaga systematycznego stosowania. Okres
terapii należy konsultować z lekarzem.WażneKiedy nie przyjmować leku Sylicynar:jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynnejeśli
pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae)jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg
żółciowychOstrzeżenia i środki ostrożnościPrzeciwwskazaniem do stosowania leku Sylicynar jest niedrożność dróg żółciowych.W
przypadku kamicy żółciowej należy przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem. Podczas terapii i po jej zakończeniu należy
unikać środków szkodliwych dla wątroby.DzieciZe względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się
stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.SkładSubstancjami czynnymi są:Jedna tabletka powlekana zawiera:140 mg wyciągu
suchego z ziela karczocha (Cynarae herbae extractum, DER 3-7:1, ekstrahent: woda),28,6 mg wyciągu (w postaci oczyszczonego wyciągu
suchego) z łuski Silybum marianum (L.) Gaertn. (2034:1), ekstrahent – metanol 90%, co odpowiada nie mniej niż 20 mg sylimaryny
w przeliczeniu na sylibininęPozostałe składniki (substancje pomocnicze) to benzoesan sodu E211 (dodany do wyciągu),rdzeń: celuloza
mikrokrystaliczna, sodowy glikolan skrobi, powidon, talk, stearynian magnezu,składniki otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, czerń
brylantowa E151, żółcień chinolinowa E104, czerwień koszenilowa E124.
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