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Vitaminum A+E 2500j.m.+200mg, 40 kapsułek
 

cena: 6,59 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 kaps. (2x20)

Postać kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Vitaminum A+E 2500j.m.+200mg zawiera witamin? A oraz witamin? E. ??czne zastosowanie witaminy A
i witaminy E zwi?ksza dzia?anie ochronne przed wolnymi rodnikami tlenowymi uszkadzaj?cymi komórki
organizmu i przyspieszaj?cymi proces ich starzenia.

Witamina A wspomaga prawid?owe funkcjonowanie b?on komórkowych, reguluje wzrost tkanki nab?onkowej i
innych komórek organizmu.

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz uszkodzeniem komórek,
wywo?ywanym przez wolne rodniki.

Wskazania
 Stosuje si? w celu leczenia niedoborów w witamin? A oraz w witamin? E.

Dawkowanie
 Zalecana dawka:
Profilaktycznie doro?li i dzieci powy?ej 15 roku ?ycia: 1 lub 2 kapsu?ki dziennie.
Leczniczo w stanach niedoboru witamin A i E dawkowanie ustala lekarz.
Kapsu?k? nale?y po?kn?? i popi? wod?.
W przypadku wra?enia, ?e dzia?anie leku Vitaminum A + E Medana  jest za mocne lub za s?abe, nale?y
zwróci? si? do lekarza.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 1 kapsu?ka zawiera 2500 j.m. palmitynianu retynolu i 200 mg octanu all-rac-a-tokoferylu oraz substancje
pomocnicze: ?elatyn?, glicerol i wod? oczyszczon?. 

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie stosowa?, je?li wyst?puje niedobór witaminy K (mo?liwo?? wyst?pienia krwawie?), zespó? z?ego
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wch?aniania ze stolcami woskowymi, ci??ka niewydolno?? lub marsko?? w?troby, niedro?no?? dróg
?ó?ciowych, stany po zespoleniu jelita czczego z kr?tym.
Nie nale?y stosowa? innych leków zawieraj?cych witamin? A ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia
hiperwitaminozy.

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