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Vita Buerlecithin, płyn doustny, 1000 ml
 

Cena: 18,81 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,104 g/ml

Opakowanie 1 l

Postać płyn doust.

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Lecithinum

Opis produktu
 

Opis leku:

 Nazwa produktu leczniczego:

Vita Buerlecithin, płyn doustny, produkt złożony.

Skład i postać farmaceutyczna:

produkt złożony, płyn doustny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każde 20 ml płynu zawiera 1,62 g sacharozy; 2,7 g etanolu
(w tym etanol pochodzący z aromatu); 11 mg czerwieni koszenilowej (E 124) oraz składniki aromatu: 8,5 mg cukru inwertowanego i 4,25
mg alkoholu benzylowego. Produkt zawiera 48 mg sodu w 20 ml płynu.

 Wskazania do stosowania:

osłabienie pamięci i koncentracji; stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność; stany wyczerpania fizycznego i psychicznego
(przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się); pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym; objawy niedoboru
witamin z grupy B; stan rekonwalescencji po przebytej chorobie; pomocniczo u osób w podeszłym wieku; zapobiegawczo w miażdżycy
naczyń; zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne, orzechy, soję lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u osób z zespołem
przeciwciał antyfosfolipidowych. Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u: dzieci w wieku
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poniżej 12 lat; kobiet w ciąży i karmiących piersią; osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu.
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub
niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00‑838 Warszawa, tel.: +48 22 608 13 00.

Sygnatura
PL/VIB/19/0013

 Producent:

Takeda Pharma

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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