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Liv 52 x 100 tabl.
 

Cena: 37,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent THE HIMALAYA DRUG CO.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Liv 52 to zestaw naturalnych wyciągów roślinnych, których właściwości poprawiają funkcjonowanie wątroby oraz chronią ją przed
szkodliwymi czynnikami. Produkt polecany przy zatruciach spowodowanych lekami i alkoholem.

Skład:
1 tabletka zawiera: kora Capparis spinosa – 65mg, nasiona Cichorium intybus – 65mg, ziele Solanum nigrum – 32mg, kora Terminalia
arjuna – 32mg, nasiona Cassia occidentalis –16mg, nasiona Achillea millefolium – 16mg, ziele Tamarix gallica – 16mg, Mandur
Bhasma – 33mg (zawartość żelaza Fe+2, Fe+3 w ilości 3mg). Substancje pomocnicze: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu
koloidalny, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, karboksymetyloceluloza.

Działanie:
Firma Himalaya posiada w swojej ofercie produkt leczniczy Liv 52, który wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn oraz stymuluje
czynności wydalnicze wątroby. Zestaw ziół w nim zawartych wpływa na regenerację komórek wątroby, chroni ją przed działaniem
czynników chemicznych, bakteryjnych czy wirusowych. Liv 52 przyczynia się do skrócenia okresu rekonwalescencji po stanach
zapalnych. Stosowanie tabletek wspiera wydalanie aldehydu octowego oraz chroni przed szkodliwym wpływem alkoholu na wątrobę. W
przypadku osób cierpiących na marskość wątroby spowalnia przebieg choroby i hamuje dalszą degradację narządu. Reguluje również
poziom enzymów trawiennych i wzmaga apetyt.Liv 52 przyczynia się do ochrony wątroby, a to za sprawą jej działania na stabilizację
błon hepatocytów, stymulację procesów naprawczych i regeneracyjnych uszkodzonych komórek wątrobowych oraz redukcję utleniania
lipidów i neutralizację wolnych rodników.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Liv 52 wskazany do stosowania w przypadku: wirusowego zapalenia wątroby, uszkodzenia wątroby spowodowanego
nadmiernym spożywaniem alkoholu, początkowej fazy marskości wątroby, utraty apetytu, uszkodzenia wątroby wywołanego
radioterapią i chemioterapią, jako adiuwant przy przyjmowaniu hepatotoksycznych leków, uzupełniająco z innymi lekami przy
rekonwalescencji, wspomagająco przy zapaleniu pęcherzyka żółciowego, w zaparciach.

Przeciwwskazania:
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Dawkowanie:
Tabletki zażywać 30 minut przed posiłkiem. Przy zatruciu lekami, wspomagająco: 1-2 tabletki zażywać 2 razy dziennie. Wspomagająco u
osób dorosłych w odwracalnych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabletki przyjmować 3-4 razy dziennie. W alkoholowych uszkodzeniach
wątroby: 2-3 tabletki zażywać 3 razy dziennie. W okresie rekonwalescencji należy zażywać 2 tabletki 2 razy dziennie. Dzieci od 12. do 16.
roku życia oraz młodzież: 1-2 tabletki przyjmowane 3-4 razy dziennie.

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
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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