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VITA BUERLECITHIN płyn doustny 1000 ml
 

Cena: 32,70 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 litr

Postać płyn doustny

Producent ORIFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaVITA BUERLECITHIN płyn doustny 1000 ml stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,stany wyczerpania
fizycznego i psychicznego(przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się),pomocniczo w dolegliwościach sercowych na
tlenerwowym,objawy niedoboru witamin z grupy B,stan rekonwalescencji po przebytej chorobie.Ponadto lek Vita Buerlecithin płyn
można stosować:pomocniczo u osób w wieku starszym,zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,zapobiegawczo i pomocniczo przy
podwyższonym poziomie cholesterolu we krwi.DziałanieVITA BUERLECITHIN jest lekiem wzmacniającym dostępnym w postaci płynu
doustnego 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 obecne w leku Vita
Buerlecithin uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek,
węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu nerwowego.D-pantotenian sodowy, wpływa na czynność przewodu
pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku
dniach stosowania.W celu osiągnięcia właściwego efektu terapeutycznego, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy okres
czasu.Sposób użyciaPrzed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.Dzieci od 12 roku życia i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 1 łyżkę
stołową (20 ml) 3 razy na dobę. Przy większym osłabieniu organizmu dawkę dobową można podwoić.WażneSzczególne ostrożnościVita
Buerlecithin płyn zawiera 16,4% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 2,6 g na dawkę (20 ml), co jest równoważne 66 ml piwa, 27 ml wina na
dawkę.Dawka dobowa leku Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada 0,42 jednostki chlebowej.Niewielkie
zmiany wyglądu, smaku i konsystencji leku są dopuszczalne ze względu na zawartość składników pochodzenia naturalnego i nie mają
wpływu na jego jakość.SkładSubstancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa,, witamina B2, witamina B6, witamina B12, sodowy D-
pantotenian, nikotynowego kwasu amid.100 ml leku zawieralecytynę sojową 10,4 g (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in.
biologicznie czynne składniki:fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd),witaminę B2 w postaci soli sodowej fosforanu ryboflawiny
4,8 mg (co dopowiada ca 3,5 mg witaminy B2),witaminę B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny 3,5 mg ,witaminę B12 -
cyjanokobalamina 2,5 mikrograma,sodowy D-pantotenian 20 mg,nikotynowego kwasu amid 35 mg,Inne składniki leku to etanol 96%,
sacharoza, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, dwusodowy wersenian, aromat kawowy, barwnik spożywczy Ponceau 4R (E
124), sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.
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