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Essentiale Forte 300mg x50 kapsułek
 

Cena: 34,34 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Opella Healthcare Poland

Postać kapsułki

Substancja
czynna

polienylofosfatydylocholina

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Działanie:

Preparat zawiera fosfolipidy - estry glicerolowe kwasu cholinofosforowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego,
linolenowego i oleinowego).

Fosfolipidy są wbudowywane w błony hepatocytów, uzupełniając ubytki powstałe wskutek procesu chorobowego oraz przyspieszając
regenerację uszkodzonych komórek, są niezbędne w procesie proliferacji i różnicowania się komórek wątroby.

Hamują proces włóknienia w wątrobie poprzez zmniejszenie produkcji kolagenu i zwiększenie aktywności kolagenazy. Obniżają
wrażliwość hepatocytów na czynniki cytotoksyczne systemu immunologicznego.

Fosfolipidy są wydzielane do żółci i powodują obniżenie stosunku cholesterol/fosfolipidy oraz zwiększają rozpuszczalność cholesterolu
w żółci, co ma istotne znaczenie w profilaktyce kamicy żółciowej.

Uczestniczą w trawieniu tłuszczów i wchłanianiu rozpuszczonych w nich witamin. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w
skład fosfolipidów zmniejszają stężenie cholesterolu i normalizują poziom lipoprotein w surowicy, działając przeciwmiażdżycowo.

Zwiększają transport cholesterolu z tkanek pozawątrobowych do wątroby i aktywują enzymy lipolityczne. Poprawiają przepływ krwi w
naczyniach poprzez zmniejszenie adhezji płytek krwi i zwiększenie plastyczności krwinek czerwonych.

Wskazania:

Wspomagająco w przewlekłych chorobach wątroby o różnej etiologii oraz w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych
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alkoholem, substancjami toksycznymi, niektórymi lekami i innymi czynnikami. Wspomagająco w zapobieganiu nawrotom kamicy
żółciowej i leczeniu zaburzeń czynnościowych dróg żółciowych.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Ciąża i okres karmienia piersią:

W ciąży należy zachować ostrożność.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę.

Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody). Długość leczenia nie jest ograniczona.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 kapsułki 3 razy na dobę.

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

Skład:

1 kapsułka zawiera 300 mg niezbędnych fosfolipidów (3-sn-fosfatydylocholinę)
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