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Rutinoscorbin Witamina C Forte 500mg, 30 kapsułek
 

cena: 18,14 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kapsułki

Producent GLAXO

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Rutinoscorbin Witamina C Forte 500mg ma posta? kapsu?ek o przed?u?onym uwalnianiu. Dzi?ki temu
wysokie st??enie witaminy C w organizmie utrzymuje si? przez ponad 12 godzin po podaniu kapsu?ki.

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

Wskazanie
 Stosuje si?:
- w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy C (niedobory witaminy C mog? wyst?pi? podczas ci??y
i laktacji, u pal?cych, u ludzi w podesz?ym wieku, w stanach stresu, podczas stosowania niektórych rodzajów
diet np. diety eliminacyjnej, u osób regularnie spo?ywaj?cych alkohol),
- w celu utrzymania odporno?ci na infekcje oraz zmniejszania dolegliwo?ci zwi?zanych z przezi?bieniem i
skrócenia czasu trwania choroby,
- w leczeniu i profilaktyce paradontozy, próchnicy, zapaleniu dzi?se?, szkorbutu,
- pomocniczo: w stanach obni?onej odporno?ci organizmu, w leczeniu niedokrwisto?ci, aby przyspieszy?
proces gojenia i bliznowacenia ran.

Dawkowanie
 Zalecana dawka: 1 do 2 kapsu?ek dziennie.
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Kapsu?ki nie nale?y rozgryza?, gdy? mo?e to zaburzy? wch?anianie leku. W przypadku wra?enia, ?e
dzia?anie leku jest za mocne lub za s?abe nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.
Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 Substancja czynna: kwas askorbowy
Pozosta?e sk?adniki: szelak, sacharoza, skrobia kukurydziana, talk, kwas winowy, kwas stearynowy, ?elatyna,
woda, ryboflawina, laurylosiarczan sodu

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Rutinoscorbin Witamina C Forte:
- je?li pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- w przypadku chorób p?cherza moczowego, kamicy szczawianowej, w przypadku chorób zwi?zanych z
zaburzeniami magazynowania ?elaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwisto?? syderoblastyczna) lub
innych chorób maj?cych wp?yw na zawarto?? ?elaza.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, 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.

 Podmiot odpowiedzialny
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 
 ul. Grunwaldzka 189 
 60-322 Pozna?
 
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

