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Sylicynar x 60 tabl.
 

Cena: 23,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02g+0,14g

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent HERBAPOL-POZNAŃ S.A.

Substancja
czynna

Silibi mariani fr.extr., Cynareae hb.ext

Opis produktu
 

Cynarae herba extractum + Silybi mariani fructus extractum (140 mg + 28,6 mg)
1 tabletka leku Sylicynar zawiera substancje czynne:
• wyciąg suchy z ziela karczocha – 140 mg
• wyciąg suchy z łuski ostropestu – 28,6 mg

Wskazania i działanie:
• Sylicynar to lek pochodzenia roślinnego, który stosuje się tradycyjnie w stanach po toksycznym uszkodzeniu wątroby, spowodowanym
działaniem czynników toksycznych np. alkoholu czy środków ochrony roślin. Ponadto Sylicynar działa wspomagająco w zaburzeniach
czynności wątroby. Lek stosuje się również przy podwyższonym poziomie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, przy zachowaniu
niskotłuszczowej diety.
• Za działanie leku Sylicynar odpowiedzialne są zawarte w nim składniki roślinne. Wyciąg z karczocha stosuje się w leczeniu chorób
woreczka żółciowego i dróg żółciowych. Wyciąg z karczocha działa żółciopędnie i żółciotwórczo, co ułatwia trawienie. Ponadto wyciąg z
karczocha obniża poziom cholesterolu we krwi, hamując jego syntezę oraz zwiększając wydzielanie żółci. Wyciąg z ostropestu
plamistego zawiera sylimarynę, która dzięki właściwościom antyoksydacyjnym stabilizuje błony komórkowe wątroby chroniąc ją przed
czynnikami toksycznymi. Poza tym przypuszczalnie nasila syntezę białek, prowadząc do szybszej regeneracji oraz zdolności
formowania nowych komórek.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią.

Stosowanie: 
Lek należy przyjmować 3 razy dziennie po 2 tabletki, najlepiej po jedzeniu. Lek należy stosować regularnie, pozytywne efekty obserwuje
się po dłuższym okresie stosowania leku. Sylicynar przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

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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