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Lagosa 150 mg x 25 draż.
 

Cena: 17,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 25 draż.

Postać tabl.drażow.

Producent WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Substancja
czynna

Silibi mariani extractum siccum

Opis produktu
 

Lagosa stanowi bogate źródło sylimaryny – składnika który wzmacnia działanie detoksykacyjne wątroby. Wykazuje właściwości
regeneracyjne i wyraźnie stabilizuje funkcje komórek wątrobowych.

Skład:
Substancją czynną jest 240,0 mg suchego ekstraktu z ostropestu plamistego (Frukt. Cardui mariae) odpowiadającego 150 mg
sylimaryny w przeliczeniu na sylibinę. Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
bezwodna, kroskarmeloza sodowa typ A, Powidon K 30, talk, magnezu stearynian, długołańcuchowe glicerydy częściowe, szelak,
sacharoza, wapnia węglan, guma akacjowa suszona rozpyłowo, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, Makrogol 6000, glicerol 85%,
Polisorbat 80, wosk Montana glikolowy.

Działanie:
Lagosa to wyjątkowy produkt leczniczy, który dzięki zawartości ekstraktu z ostropestu plamistego stanowi źródło silimaryny. Składnik
ten niezwykle korzystnie oddziałuje na stan układu pokarmowego, a zwłaszcza wątroby. Zabezpiecza wątrobę przed szkodliwym
oddziaływaniem substancji toksycznych. Zwiększa jej właściwości regeneracyjne. Wyraźnie utrudnia przenikanie czynników
hepatotoksycznych do wnętrz hepatocytów. Działa normalizująco i stabilizująco na działanie komórek wątrobowych. Lagosa ma postać
tabletek drażowanych przeznaczonych do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia w ramach leczenia pomocniczego przewlekłych
stanów zapalnych wątroby. Wskazany przy uszkodzeniach wątroby związanych z oddziaływaniem toksyn.

Dawkowanie: 
Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie preparatu w dawce wynoszącej 1 tabl. x 2/24h.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
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farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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