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Vitaminum A + E, kapsułki, 2500 j.m.A + 200 mg E, 40szt
 

Cena: 6,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 kaps. (2x20)

Postać kaps.elast.

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Vitaminum A + E, kapsułki, 2500 j.m.A + 200 mg E, 40szt

Preparat stosowany w leczeniu niedoborów witaminy A i witaminy E.

Skład:
1 kapsułka: 2500 j.m. palmitynianu retynolu, 200 mg octanu all-rac-alfa-tokoferylu.
substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona

Działanie:
Witamina A jest niezbędna w procesach wzrostu, w tym wzrostu i rozwoju kości, rozmnażaniu, rozwoju płodu, różnicowaniu i utrzymaniu
integralności tkanki nabłonkowej, procesach immunologicznych oraz prawidłowej czynności narządu wzroku. Witamina A odgrywa
ważną rolę w procesie tworzenia barwnika decydującego o zdolności widzenia o zmierzchu. Długotrwały niedobór witaminy A jest
przyczyną niedowidzenia zmierzchowego a znaczny jej niedobór prowadzi do zrogowacenie rogówki. W ciężkich przypadkach dochodzi
do trwałego uszkodzenia narządu wzroku, z utratą wzroku włącznie; ponadto wystąpić mogą zmiany na skórze i błonach śluzowych.
Obserwować można również obniżenie odporności na zakażenia.

Witamina E jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, który chroni przed szkodliwym działaniem
nadmiernych ilości związków o silnych właściwościach utleniających oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Łączne
zastosowanie witaminy A i witaminy E zwiększa działanie ochronne przed wolnymi rodnikami tlenowymi uszkadzającymi komórki
organizmu i przyspieszającymi proces ich starzenia.

Dawkowanie:
•Profilaktycznie: dorośli i dzieci powyżej 15 roku życia: 1 lub 2 kapsułki dziennie.
•Leczniczo: w stanach niedoboru witamin A i E dawkowanie ustala lekarz.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Niedobór witaminy K, zespół złego wchłaniania ze stolcami woskowymi, ciężka
niewydolność lub marskość wątroby, niedrożność dróg żółciowych, stany zapalne po zespoleniu jelita czczego z krętym.

Działania niepożądane:
Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku może spowodować biegunkę, bóle brzucha, nudności i inne zaburzenia ze strony przewodu
pokarmowego, a także uczucie zmęczenia, osłabienie mięśniowe, bóle głowy, nieostre widzenie.

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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