
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Cerutin (100mg+25mg), 125 tabletek
 

cena: 9,69 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 125 tabl. (5x25)

Postać tabletki

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Cerutin to produkt leczniczy w postaci tabletek zawieraj?cy dwie substancje czynne: kwas askorbowy
(witamina C) i  rutozyd trójwodny.

Rola witaminy C w organizmie:
- Podnosi odporno?? organizmu
- Jej regularne przyjmowanie zmniejsza ryzyko przezi?bienia, zw?aszcza u osób, które trenuj? lub wykonuj?
ci??k? prac? fizyczn?.
- Dzi?ki wspó?dzia?aniu w biosyntezie kolagenu przyspiesza proces gojenia si? ran i zrastania ko?ci
- Uczestniczy w metabolizmie t?uszczów, cholesterolu i kwasów ?ó?ciowych
- U?atwia przyswajanie niehemowego ?elaza i uczestniczy w wytwarzaniu krwinek czerwonych
- Uczestniczy w procesach metabolicznych jako substancja przenosz?ca elektrony
- Jako silny przeciwutleniacz, zwalcza wolne rodniki, które odpowiadaj? za proces starzenia si? skóry

Rutozyd ma dzia?anie antyoksydacyjne, zmniejsza powstawanie wolnych rodników, zwi?ksza
odporno?? organizmu, co pozwala zmniejszy? objawy infekcji i skróci? czas jej trwania, uszczelnia drobne
naczynia krwiono?ne dodatkowo zmniejszaj?c ich podatno?? na p?kanie, przeciwdzia?a powstawania
obrz?ków ?luzówek, dzia?a przeciwwirusowo.

Wskazania
Stosuje si? w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu. Stosowany w celu podniesienia odporno?ci oraz
uszczelnienia naczy? w?osowatych.

Dawkowanie
Stosowa? doustnie.
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Doro?li
Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dob?
W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dob?
Dzieci i m?odzie?
Profilaktycznie:                               
do 12 lat: 1 tabletka na dob?   
od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dob?
W stanach niedoboru witaminy C:  
do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dob?
od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dob?

Sk?ad
1 tabletka zawiera substancje czynne: 100mg kwasu askorbowego i 25mg rutozydu trójwodnego;
Sk?adniki pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian;
otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, ?elaza tlenek ?ó?ty
(E172).

Cerutin w czasie ci??y
Nie zaleca si? stosowania produktu leczniczego w okresie ci??y i karmienia piersi?, chyba ?e lekarz uzna to za
konieczne.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Cerutin w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Produkt leczniczy nale?y ostro?nie stosowa? u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny 
i hemochromatoz?.
Nale?y unika? stosowania du?ych dawek kwasu askorbowego u pacjentów z nadmiernym wch?anianiem
?elaza z przewodu pokarmowego.
Nie zaleca si? równoczesnego stosowania rutyny i suflatiazolu z uwagi na zwi?kszenie ryzyka uszkodzenia
naczy? krwiono?nych i krwotoków.
Produkt leczniczy zawiera laktoz?. Produkt nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c?
dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania
glukozy-galaktozy.

Producent
POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno 
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