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Rutinoscorbin (25mg+100mg), 150 tabletek
 

cena: 17,04 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 150 tabl.

Postać tabletki

Producent GLAXO

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Rutinoscorbin to lek o po??czonym dzia?aniu rutozydu i witaminy C (kwasu askorbowego).

Rutozyd wzmacnia naczynia krwiono?ne i zmniejsza ich przepuszczalno??. Chroni tak?e witamin? C przed
utlenieniem, dzi?ki czemu zachowuje ona d?u?ej swoje w?a?ciwo?ci.

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

Wskazania
 Stosuje si?:
- w stanach niedoboru i zwi?kszonego zapotrzebowania na witamin? C (przezi?bienia, zaka?enia wirusowe w
tym grypa);
- pomocniczo w nadmiernej przepuszczalno?ci naczy?.

Dawkowanie
 Zalecana dawka:
- profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dob?;
- w stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dob?.
U dzieci w wieku poni?ej 6 lat lek nale?y stosowa? wed?ug wskaza? lekarza.
Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.
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Sk?ad
 Substancje czynne: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C).
1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu askorbowego.
Pozosta?e sk?adniki: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk,
magnezu stearynian. W sk?ad otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 ?ó?ty (alkohol poliwinylowy,
makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, ?ó?cie? chinolinowa (E104)).

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Rutinoscorbin, je?li pacjent ma:
- uczulenie (nadwra?liwo??) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witamin? C) lub którykolwiek z pozosta?ych
sk?adników tego leku
- kamic? szczawianow? (chorob? polegaj?ca na powstawaniu z?ogów, tak zwanych „kamieni” w nerkach) lub
mia? j? w przesz?o?ci;
- choroby zwi?zane z nadmiernym gromadzeniem ?elaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwisto??
syderoblastyczna) lub inne choroby mog?ce powodowa? nadmiar ?elaza w organizmie.

 Podmiot odpowiedzialny
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 
 ul. Rzymowskiego 53 
 02-697 Warszawa
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