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Zyx Bio x7 tabletek
 

Cena: 8,04 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

lewocetyryzyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Weź ZYX Bio! Hamuje objawy alergii już po 20 minutach i działa 24 godziny

Zawarta w ZYX Bio lewocetyryzyna skutecznie hamuje objawy alergii przez 24 godziny na dobę. Wystarczy wziąć jedną tabletkę by
uwolnić się od alergii na cały dzień.

Przestać przejmować się alergią.

Unikatowa formuła ZYX Bio działa zarówno doraźnie jak i długofalowo. Regularne zażywanie leku ogranicza objawy alergii, pozwalając
osiągać korzystniejsze efekty. Życie staje się wygodniejsze, a Ty możesz skupić się na tym, co dla Ciebie naprawdę ważne.

Przeciwdziałanie alergii nigdy nie było takie proste.

Efekty stosowania leku są zauważalne już po pierwszych 20 minutach od rozpoczęcia kuracji. ZYX Bio to wielokierunkowe działanie –
przeciwhistaminowe oraz przeciwzapalne. Dlatego jest jednym z najskuteczniejszych leków dostępnych na rynku. Prościej się nie da.

Lewocetyryzyna

Lewocetyryzyna jest farmakologicznie czynnym enancjomerem cetyryzyny, a obecnie jednym z częściej stosowanych leków
przeciwhistaminowych. Jest ona silnym i selektywnym doustnym antagonistą receptora H1 II generacji.
Cechuje się korzystnym profilem farmakologicznym, na który składa się wysoka biodostępność, szybki początek działania, wysokie
powinowactwo do receptora H1, mała objętość dystrybucji oraz niewielki metabolizm wątrobowy. Rzadko wchodzi w interakcje z innymi
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lekami i pokarmami, nie wpływa negatywnie na układ sercowo-naczyniowy czy zdolności psychomotoryczne.

Podwójne działanie:

HAMUJE OBJAWY ALERGII I ŁAGODZI STAN ZAPALNY

ZYX BIO - SKUTECZNOŚĆ

Wykazuje dużą skuteczność już w początkowym okresie kuracji. Pierwsze efekty terapeutyczne podczas stosowania leku ZYX
Bio występują już po 20 minutach od podania leku.(1)
Wykazuje długi czas działania. W związku z tym jest lekiem wygodnym do stosowania dla pacjentów, gdyż dawkuje się go tylko
1x/dobę.
Ma wielokierunkowe działanie – działanie przeciwhistaminowe oraz przeciwzapalne.
Jest biorównoważny z produktem oryginalnym.
Wytwarzany zgodnie z wymaganiami Dobrej Profilaktyki Wytwarzania (GMP).

ZYX BIO - BEZPIECZEŃSTWO

ZYX Bio praktycznie jest metabolizowany w wątrobie w niewielkim stopniu, w związku z tym można go bezpiecznie łączyć z
innymi lekami, które są metabolizowane w wątrobie, np. z antybiotykami, co nie grozi nasileniem działań niepożądanych u
pacjentów, wynikających ze wzrostu stężenia tych leków we krwi.
ZYX Bio można stosować u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek (2)
ZYX Bio jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów.
ZYX Bio jest bezpieczny do stosowania u pacjentów przyjmujących leki na inne schorzenia, ponieważ nie zaobserwowano
dotychczas klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami.
Jest biorównoważny z produktem oryginalnym.
Wytwarzany zgodnie z wymaganiami Dobrej Profilaktyki Wytwarzania (GMP).

(1) Emeryk A., Lewocetyryzyna w terapii chorób alergicznych.
(2) za wyjątkiem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat Zwykle stosowaną dawką leku jest 1 tabletka raz na dobę.

Skład:

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.
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