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VITAMINUM B2 TEVA 3mg 50 tabl. drażowanych
 

Cena: 7,50 PLN

Opis produktu
 

VITAMINUM B2 TEVA 3mg 50 tabl. drażowanych

Witamina B2 Teva to lek zawierający ryboflawinę (witaminę B2), która jest rozpuszczalna w wodzie. Głównym zadaniem witaminy B2
jest udział w procesach oddychania tkankowego - ryboflawina razem z innymi substancjami bierze udział w metabolizmie
węglowodanów, tłuszczów i białek.

Ryboflawina jest katalizatorem w procesach utleniania glukozy, kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów. Witamina B2 uczestniczy
również w procesie widzenia o zmierzchu. Wspólnie z witaminą A, jest niezbędna do utrzymania prawidłowej funkcji błon śluzowych i
nabłonka naczyń krwionośnych. Warunkuje również prawidłowe czynności układu nerwowego i skóry.

Wskazania:

profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy B2,
pomocniczo: podczas zażywania leków moczopędnych, po antybiotykoterapii, w zaburzeniach czynności wątroby, żołądka i jelit,
połączonych z uporczywymi biegunkami
w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje różnego pochodzenia, stany zapalne skóry, nadczynność
tarczycy, choroby psychosomatyczne, alkoholizm).

Skład:
Substancją czynną leku jest ryboflawina (Riboflavinum).
Jedna tabletka zawiera 3 mg witaminy B2.
Substancje pomocnicze to: rdzeń: sacharoza, laktoza jednowodna, talk, skrobia ziemniaczana, guma arabska, kwas stearynowy, otoczka:
talk, guma arabska, sacharoza, żółcień chinolinowa (E104), Opaglos 6 000 white (zawiesina złożona z etanolu, szelaku, wosku Carnauba
(E903), wosku pszczelego (E901)).

Lek Vitaminum B2 Teva zawiera laktozę (44 mg) i sacharozę (124 mg). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera żółcień chinolinową (E104), która może powodować reakcje alergiczne.

Dawkowanie:
Vitaminum B2 Teva stosuje się doustnie, profilaktycznie w następujący sposób:

Dzieci od 4 roku życia oraz młodzież: 1 do 2 tabletek drażowanych dziennie w dawkach podzielonych.
Dorośli: 1 do 3 tabletek drażowanych dziennie w dawkach podzielonych.

Przeciwwskazania:
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Uczulenie na ryboflawinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W zalecanych dawkach ryboflawina może być stosowana u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
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