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Vigantoletten 1000 tabl. 0.0250 mg x 30 i
 

Cena: 16,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (blister)

Postać tabl.

Producent MERCK KGAA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Skład:

Preparat witaminowy VIGANTOLETTEN 1000 j.m. zawiera cholekalcyferol, czyli witaminę D3.

Wygodna formuła: pół małej tabletki zawiera 500 j.m. (jednostek międzynarodowych) witaminy D3, co odpowiada dawce dziennej
witaminy D zalecanej w zapobieganiu niedoborom witaminy D. Wystarczy zatem przyjmować 1/2 tabletki 1 x dziennie! To wyjątkowa
wygoda, zważywszy, że kuracja witaminą D z reguły powinna być kontynuowana przez długi czas.

Zastosowanie:

Masz objawy niedoboru witaminy D? Skuteczne wsparcie w zapobieganiu niedoborom oferuje VIGANTOLETTEN 1000 j.m. – wystarczy
już pół tabletki dziennie (co odpowiada 0,0125 mg lub 500 j.m. witaminy D).

Zakres zastosowania VIGANTOLETTEN 1000 j.m. :

- zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych

- zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych

- zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych

- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych
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Dawkowanie:

Zależnie od obszaru zastosowania dawkowanie VIGANTOLETTEN 1000 j.m. wynosi od 1/2 do 1 tabletki dziennie.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria;
kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być
obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne
są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.

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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