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Biotebal 5mg, 30 tabletek
 

cena: 26,23 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (blistry)

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Biotebal 5mg nale?y do grupy preparatów witaminowych. Zawiera biotyn?, która wspomaga procesy
powstawania keratyny i ró?nicowania si? komórek naskórka oraz w?osów i paznokci, poprawiaj?c ich stan.

 Wskazania
 Stosuje si? w wynikaj?cych z niedoboru biotyny przypadkach: wypadania w?osów, zaburze? wzrostu paznokci
i w?osów oraz ich nadmiernej ?amliwo?ci oraz stanów zapalnych skóry zlokalizowanych wokó? oczu, nosa,
ust.

Dawkowanie
 Zalecana dawka: zwykle 5 mg (1 tabletka) na dob?
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji do spo?ycia.

Sk?ad
 Substancja czynna: biotyna. Ka?da tabletka zawiera 5 mg biotyny.
Pozosta?e sk?adniki: sorbitol (E 420), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Biotebal w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ci??a: Ilo?? biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecane dzienne spo?ycie dla kobiet w
ci??y, dlatego leku nie nale?y stosowa? u kobiet w tym okresie.
Karmienie piersi?: Ilo?? biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecane dzienne spo?ycie dla
kobiet karmi?cych piersi?. Biotyna przenika do mleka ludzkiego, jednak nie stwierdzono, aby wp?ywa?o to na
niemowl? karmione piersi?. Leku nie nale?y stosowa? u kobiet karmi?cych piersi?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Biotebal w przypadku uczulenia na biotyn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku.
Podczas przyjmowania leku nie nale?y jednocze?nie spo?ywa? surowego bia?ka jaja kurzego, poniewa? mo?e
to spowodowa? zahamowanie wch?aniania biotyny. Alkohol powoduje zmniejszenie st??enia biotyny we krwi.
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Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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