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Rutinoscorbin Witamina C Forte (Active C), 500 mg, kapsułki
twarde o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt
 

Cena: 20,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kaps.o prz.uwal.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancja czynna: kwas askorbowy. Jedna kapsułka zawiera 500mg kwasu askorbowego oraz pozostałe składniki: szelak, sacharoza,
skrobia kukurydziana, talk, kwas winowy, kwas stearynowy, żelatyna, woda, ryboflawina, laurylosiarczan sodu.

Działanie
Lek zawiera kwas askorbowy – witaminę C. Produkt leczniczy Rutinoscorbin Witamina C Forte ma postać kapsułek o przedłużonym
uwalnianiu, oznacza to, że wysokie stężenie witaminy C w organizmie utrzymuje się ponad 12 godzin od przyjęcia leku. Witamina C jest
niezbędnym składnikiem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wspomaga pracę układu odpornościowego oraz działa
antyoksydacyjnie. Lek można stosować w okresie ciąży i laktacji (w zalecanych dawkach).

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Rutinoscorbin Witamina C Forte wskazany do stosowania w zapobieganiu oraz leczeniu stanów niedoboru witaminy C
(np. w okresie ciąży i laktacji, u palaczy, osób w podeszłym wieku, w stanach stresu, u osób regularnie spożywających alkohol, w
przypadku stosowania niektórych rodzajów diet np. diety eliminacyjnej); w celu utrzymanie odporności na infekcje, a także skrócenia
czasu trwania przeziębienia i zmniejszenia jego objawów; w leczeniu i profilaktyce próchnicy, paradontozy, zapalenia dziąseł, szkorbutu;
pomocniczo w stanach obniżonej odporności organizmu oraz pomocniczo w leczeniu niedokrwistości w celu przyspieszenia procesu
gojenia i bliznowacenia ran.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Lek zawiera sacharozę – należy omówić z lekarzem możliwość stosowania leku u osób ze stwierdzoną nietolerancją niektórych
cukrów.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku chorób pęcherza moczowego,
kamicy szczawianowej, chorób związanych z zaburzeniami magazynowania żelaza – talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość
syderoblastyczna, a także w przypadku innych chorób mających wpływ na zawartość żelaza.
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Działania niepożądane:
Podczas stosowanie leku u niektórych osób wystąpić mogą działania niepożądane: reakcje alergiczne, w tym: skrócenie oddechu, obrzęk
naczynioruchowy, wysypka skórna; ból głowy, zawroty głowy; nudności, wymioty, biegunka, zgaga, ból brzucha; uczucie zmęczenia.

Dawkowanie
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Zaleca się przyjmować 1-2 kapsułki na dobę. Kapsułek nie
należy rozgryzać, gdyż może to negatywnie wpływać na wchłanianie substancji czynnych. Nie stosować dawek wyższych niż zalecane.

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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