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RUTINOSCORBIN WITAMINA C FORTE 500mg 30 kaps.
 

Cena: 19,91 PLN

Opis produktu
 

RUTINOSCORBIN WITAMINA C FORTE 500mg 30 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (do 12h)

Rutinoscorbin Witamina C Forte to produkt leczniczy zawierający kwas askorbowy, który wspomaga układ odpornościowy, jest
antyoksydantem, ułatwia wchłanianie żelaza. Lek ten jest stosowany m.in. w stanach niedoboru witaminy C, pomocniczo w obniżonej
odporności.

Lek ten stosuje się w leczeniu i zapobieganiu stanów niedoboru witaminy C (niedobory te mogą wystąpić m.in. w okresie ciąży i laktacji,
u osób palących i/lub pijących alkohol, w podeszłym wieku, w stresie, podczas stosowania niektórych diet).

Rutinoscorbin Witamina C Forte stosuje się w celu zmniejszenia dolegliwości związanych z przeziębieniem, skrócenie czasu choroby, a
także:
wspomaganie odporności w celu ochrony przed infekcjami,
profilaktyka i leczenie: paradontozy, próchnicy, zapalenia dziąseł, szkorbutu,
leczenie pomocnicze w przypadku: obniżonej odporności, niedokrwistości, gojenia się ran i bliznowacenia ran.

Skład:
Substancją czynną jest: kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).
1 kapsułka twarda zawiera 500 mg kwasu askorbowego (witaminy C).
Substancje pomocnicze: szelak, sacharoza, skrobia kukurydziana, talk, kwas winowy, kwas stearynowy, żelatyna, woda, ryboflawina,
laurylosiarczan sodu.

Dawkowanie:
Kapsułki stosuje się doustnie, w całości, bez rozgryzania.
Zwykle stosuje się 1-2 kapsułki dziennie.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin Witamina C Forte:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
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w przypadku chorób pęcherza moczowego, kamicy szczawianowej, chorób związanych z zaburzeniami magazynowania żelaza lub
innymi schorzeniami mającymi wpływ na zawartość żelaza.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana:
ból głowy, zawroty głowy, wymioty, nudności, zgaga, ból brzucha, biegunka, uczucie zmęczenia, reakcje alergiczne (wysypka, problemy z
oddychaniem, obrzęk naczynioruchowy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Duże ilości witaminy C mogą wpływać na niektóre testy laboratoryjne.
Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku: niedobory dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, chorób nerek.
Lek zawiera sacharozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na niektóre cukry.
Lek może być stosowany w zalecanych dawkach w czasie ciąży i karmienia piersią.
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