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Biotebal, 5mg, 30 tabletek
 

Cena: 28,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (blistry)

Postać tabl.

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Dodatkowe zalecenia
Podczas konsultacji lekarskiej lub rozmowy z farmaceutą należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio oraz obecnie
lekach, a także o tych, które pacjent planuje przyjmować.
Zawarta w preparacie biotyna może wpływać na wykonywanie niektórych oznaczeń laboratoryjnych, a przez to zaburzać prawidłowy
obraz badania. Nie wpływa jednak na rzeczywisty poziom leków i hormonów we krwi. W celu uzyskania prawidłowych wyników należy
na 3 dni przed wykonaniem badań laboratoryjnych mających na celu oznaczenie poziomu kortyzolu, digoksyny, troponiny, TSH, hCG,
FT4, 2 FT3, PSA i 25(OH)D przerwać stosowanie preparatu Biotebal.

Należy pamiętać, że przyjmowanie innych preparatów witaminowych lub suplementów diety zwierających biotynę również może
wpływać na poprawność badań laboratoryjnych.

Występowanie działań niepożądanych
W pojedynczych przypadkach przyjmowania suplementu Biotebal mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz pokrzywka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Na podstawie właściwości biotyny oraz działań niepożądanych wywoływanych przez Biotebal nie stwierdza się niekorzystnego wpływu
preparatu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Skład 
Zawartość w 1 tabletce: biotyna – 5mg oraz substancje pomocnicze: sorbitol (E 420), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Działanie
Biotebal to lek zawierający w składzie wysoką dawkę biotyny (witamina B7, witamina H), która jest witaminą rozpuszczalną w wodzie.
Biotebal stosuje się w niedoborze biotyny, której niedostateczny zapas w organizmie objawia się: nadmiernym wypadaniem włosów i
zaburzeniem ich naturalnego wzrostu, zaburzeniem wzrostu paznokci i ich łamliwością oraz stanami zapalnymi skóry - szczególnie
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zlokalizowanych wokół oczu, ust i nosa. Przyjmowanie leku Biotebal, a tym samym regularne przyjmowanie biotyny wspomaga proces
tworzenia się keratyny oraz wpływa na zdolność różnicowanie się komórek naskórka, włosów i paznokci - co ma znaczny wpływ na ich
wygląd i zdrowie.

Zastosowanie
Lek Biotebal stosuje się w przypadku niedoboru biotyny, której niedobór w organizmie wzmaga nadmierne wypadanie włosów,
zaburzenia wzrostu paznokci oraz stany zapalne skóry.

Informacje dodatkowe
Lek zawiera sorbitol. Podczas przyjmowania leku nie należy spożywać surowego białka kurzego, ponieważ może to wpłynąć na
zahamowanie wchłaniania biotyny. Alkohol, leki przeciwdrgawkowe powodują zmniejszenie stężenia biotyny we krwi, a przyjmowanie
hormonów steroidowych może przyspieszyć proces rozpadu biotyny w tkankach. Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej i
chronić przed wilgocią.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Dawkowanie
Stosować doustnie. Przyjmować 1 tabletkę (5mg) dziennie. Lek należy stosować regularnie. W razie wątpliwości należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.

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