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Orlistat
Kosten för orlistat hämmar eﬀekten av enzymer som smälta fett i magen och tarmarna. Ca 30% av fett från
maten är således inte smält och således lämna tarmen igen om avföring.

Prices may vary slightly when paying.
Orlistat 120 mg - 84 Kapslar SEK960

Köp nu

Orlistat 120 mg - 168 Kapslar SEK1,744 Köp nu
Orlistat 120 mg - 252 Kapslar SEK2,400 Köp nu
Description
Produktinformation vad är orlistat? Är WoF används medicinen? Hur ansöker orlistat? Dosering
biverkningar när du inte bör använda detta läkemedel? Graviditet / alkohol och körförmåga

Vad är orlistat?
Dimittel orlistat hämmar eﬀekten av enzymer som smälta fett i magen och tarmarna. Cirka 30% av fett
från maten smälts således inte och lämna tarmen således han avföring. Kper kan detta på mindre
"bränsle" zurkgreifen som schlieich ta fart. Wrend av att ta detta rättsmedel, man måste lyda också en di
och rörliga kperlich. Studier har visat att människor som tar orlistat till 50% köper mer än människor di
följa ausschlieich.

Är WoF används medicinen?
Orlistat tas för behandling av ergewicht och fetma. Detta läkemedel är erhtlich i två doser. Kapslar 60 mg
ﬁnns tillgängliga utan recept. Kapslar som innehåller 120 mg innehåll ﬁnns dock att få ett recept och
ausschlieich för behandling av fetma (personer med ett BMI på 28 poäng) föreskrivs.

Hur ansöker orlistat?
Orlistat måste kapslarna sväljs tas med en liten Flsigkeit. Ta kort före kapslar, wrend eller upp till en timme
efter måltiden. Denna viktminskning produkt fungerar endast när fett i kosten ingår. Om du hoppar över
en måltid eller äter något fett entht sedan msen du inte tar denna medicin. Försök att undvika fettrik mat.
Om du äter för mycket fett lida du womlich tarmproblem såsom magsmärtor eller diarré.

Dosering
Aur läkaren rekommenderar något annat är uppmätt orlistat som följer:
Vuxna över 18 år: tre gånger att göra en kapsel wrend eller ockupera en timme efter måltiden med lite
Flsigkeit. Ta del av bipacksedeln innan du tar sorgftig. Denna viktminskning produkt kan tas av barn utan
ztlichen rådet.
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Biverkningar
Detta läkemedel kan orsaka biverkningar, såsom:
Intestinal klagomål (buksmärtor, gasbildning, fet avföring eller diarré) huvudvärk lågt blodsocker inﬂuensa
eller Erktung biverkningar är endast av ergehend. Genom att ta mindre fett att skydda tarmproblem. Obs:
ihållande wsriger diarré kan beeintrhtigen eﬀektiviteten av p-piller. Access kan vänta en mer
Verhungsalternative Murad. Läs igenom bipacksedeln f weiterfrende anteckningar.

När ska du inte använda detta läkemedel?
Orlistat är inte f varje lämplig vikt förlust produkt. Gäller inte detta läkemedel om du:
erempﬁndlich besvara orlistat eller någon av ingredienserna som lider under en Leberfunktionsstungen.
Olristat kan orsaka interaktioner med andra läkemedel, såsom ciklosporin immunsuppressiva och
läkemedel för behandling av Schilddrenverderungen. Ange när beställning vilka läkemedel du tar så att
läkaren kan ha detta i åtanke. En vollstdige ﬁnner du i bipacksedeln översikten till kontraindikationer,
interaktioner och andra varningar.

Graviditet / alkohol och körförmåga
Använd denna viktminskning produkt vid graviditet eller wrend amning ausschlieich ztlichen råd ut på.
Orlistat påverkar inte Reaktionsvermen. Knen normalt på Stranverkehr delta. Du äter i princip allt knen
wrend av att ta detta läkemedel och dryck. Kom ihåg dock att alkohol och kaloririka livsmedel till en
balanserad di passform.
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