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Zincas Forte 27mg, 50 tabletek
 

Cena: 20,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Zincas Forte 27mg, 50 tabletek

Zincas forte - produkt leczniczy, zawierający cynk - mikroelement, która bierze udział m.in. w syntezie hormonów płciowych, zmniejsza
podatność na alergię i zakażenia, wpływa korzystnie na trzustkę i wydzielanie insuliny.

Skład
Substancją czynną jest: wodoroasparaginian cynku (Zinci hydroaspartas).

1 tabletka zawiera 27 mg jonów cynku, co odpowiada 150 mg cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C),
celuloza mikrokrystaliczna

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Tabletki przyjmować po posiłku z odpowiednią ilością wody.
Młodzież powyżej 15 lat i dorośli: 1 tabletka na dobę.

Działanie
Cynk jest mikroelementem, który bierze udział w wielu różnych procesach i odpowiada za różne funkcje. Cynk bierze udział w syntezie
kwasów nukleinowych, uczestniczy w procesie podziału i wzrostu komórek. Odpowiada również za wydzielanie i magazynowanie
insuliny, reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu i hormonów płciowych. Cynk jest odpowiedzialny za produkcję nasienia i wytwarzanie
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komórek jajowych.

Niedobory cynku mogą wiązać się z zaburzoną pracą układów jak: pokarmowy, nerwowy, odpornościowy, kostny oraz z zaburzonym
funkcjonowaniem skóry.

Wskazania
niedobór cynku (w przypadku braku możliwości wyrównania go dietą).
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Zincas forte:

w przypadku nadwrażliwości na cynku wodoroasparaginian dwuwodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku stwierdzonej niewydolności nerek,
jeśli pacjent stosuje niektóre leki, np. antybiotyki.
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