INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE
CITICOLIN

comprimate filmate 500 mg
CITICOLIN, supliment alimentar, destinat protecției celulelor nervoase de factorii nocivi ai mediului extern și
intern, contribuind la ameliorarea funcțiilor cognitive ale creierului.
COMPOZIȚIE
Citicolină sodică, celuloză microcristalină (agent de umplere), croscarmeloză sodică, învelișul Opadry (hipromeloză (substanță suport), dioxid de titan (colorant), propilenglicol (substanță suport), talc (agent antiaglomerant)),
ulei de ricin hidrogenat, stearat de magneziu (agent antiaglomerant), talc (agent antiaglomerant), dioxid de
siliciu coloidal (lubrifiant).
Denumirea substanței active
Citicolină (sub formă de citicolină de sodiu)

Cantitatea pentru
1 comprimat
500 mg

Citicolina intensifică procesele metabolice în creier, îmbunătăţeşte absorbţia oxigenului la nivel celular, atenuând astfel de manifestări cum ar fi înrăutăţirea memoriei, labilitatea emoţională, apatia, dificultăţile în efectuarea
acţiunilor de zi cu zi şi de autodeservire.
Citicolina, fiind un precursor al componentelor ultrastructurale de baza a membranei celulare (preponderent a
fosfolipidelor), poseda un spectru larg de actiune. Acțiunea protectoare asupra celulelor nervoase se datorează
faptului că aceasta:
•
stimulează biosinteza fosfolipidelor structurale în membranele neuronale, ce contribuie la ameliorarea
funcţiei mecanismelor membranare, inclusiv, funcţionării pompei ionice și neuroreceptorilor, modularea
cărora este o condiţie necesară a neurotransmiterii;
•
regenerează membranele lezate ale celulelor și datorită acțiunii de stabilizare a membranei neuronale,
reduce edemul cerebral;
•
reduce formarea excesivă a radicalilor liberi și preîntâmpină moartea celulelor;
menține rezervele energetice neuronale și stimulează sinteza acetilcolinei și dopaminei (neurotransmițători).
•
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE
Citicolin se administrează pentru:
•
îmbunătățirea memoriei, creșterea atenției și capacității de concentrare, adaptarea la eforturile intelectuale;
•
înlăturarea simptomelor hipoxiei cronice, îndeosebi la personalul care activează în oficii;
•
menținerea și recuperarea memoriei la vârstnici cu dereglări ale funcțiilor creierului de etiologie vasculară
și/sau degenerativă;
•
micșorarea perioadei de recuperare după traume cranio-cerebrale și intervenții neurochirurgicale;
•
îmbunătățirea capacității de adaptare la stresul fizic și emotional.
MOD DE UTILIZARE
Adulți
Câte 1 comprimat de 1-2 ori pe zi (500-1000 mg citicolină).
REACȚII ADVERSE
În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice (erupții cutanate,
prurit, șoc anafilactic). Foarte rar pot apărea: senzația de căldură, cefalee, vertij, scăderea poftei de mâncare, grețuri, vomă, diaree.

La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la depistarea altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.
CONTRAINDICAȚII
Hipersensibilitatea la citicolină sau la oricare dintre celelalte componente ale produsului.
Hipertonusul sistemului nervos parasimpatic.
Copii, perioada de sarcină și alăptare.
ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Nu se recomandă administrarea concomitentă a citicolinei cu meclofenoxat.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos.
PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate rotunde, biconvexe de culoare albă sau aproape albă.
Blister a câte 10 comprimate filmate. Câte 1, 3, 6 sau 10 blistere împreună cu instrucțiunea pentru administrare
în cutie pliantă de carton.
TERMEN DE VALABILITATE
3 ani.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.
CONDIȚII DE PĂSTRARE
A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturi sub 25 °С.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
Tеl: (+373) 22 53 61 60
Vă dorim să fiți sănătoși!
Acest produs nu este medicament.
Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.

