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Troxescorbin 20 kapsułek
 

Cena: 15,85 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,05g+0,2g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 20 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-
CHEMICZNE "SYNTEZA" SP.Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Troxerutinum, Acidum ascorbicum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 kapsułka zawiera: substancje czynne: O-beta-hydroksyetylorutozyd 50mg, kwas askorbowy 200mg, substancje pomocnicze:
krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, żelatyna, indygotyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, tytanu
dwutlenek.  Działanie Preparat złożony, wykazujący synergizm działania składników w ochronie komórek przed szkodliwym działaniem
czynników zmniejszających odporność organizmu. Trokserutyna wywiera działanie ochronne na naczynia krwionośne oraz przywraca
elastyczność ich ścianom. Jest aktywnym przeciwutleniaczem, unieczynniającym wolne rodniki i nadtlenki kwasów tłuszczowych,
odgrywające istotną rolę w patogenezie miażdżycy i chorób nowotworowych. Trokserutyna jest także inhibitorem reduktazy aldozowej,
zapobiegającym powikłaniom cukrzycy w postaci retinopatii i nefropatii. Ponadto zmniejsza stężenie fibrynogenu we krwi, wpływając na
poprawę parametrów reologicznych. Kwas askorbinowy odgrywa istotną rolę w procesach oksydacyjno-redukcyjnych zachodzących w
organizmie oraz - podobnie jak trokserutyna - unieczynnia wolne rodniki. Połączenie obu związków zapobiega katalizowaniu niektórych
niekorzystnych reakcji utleniania z udziałem żelaza, miedzi i innych metali oraz hamuje procesy miażdżycowe.  Wskazania
Zapobiegawczo i leczniczo w stanach przeziębieniowych i grypie, wspomagająco w leczeniu nadmiernej przepuszczalności naczyń
włosowatych, w zaburzeniach krążenia żylnego, nieżycie błony śluzowej nosa, chorobach uczuleniowych, powikłaniach cukrzycowych i
zmianach miażdżycowych.  Dawkowanie Lek stosowany doustnie. Zapobiegawczo i leczniczo przyjmuje się 1-3 kapsułki na dobę. Lek
powinno się przyjmować bezpośrednio po posiłkach. Popijać najlepiej woda.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Nie należy stosować dużych dawek kwasu askorbinowego w kamicy dróg moczowych, żółciowych, dnie, oksalurii,  talasemii, anemii
syderoblastycznej, hemochromatozie, deficycie krwinkowej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.  Działania niepożądane Zaburzenia
żołądkowo jelitowe, napadowe zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, pokrzywka, wymioty, nudności, zwiększone wydalanie moczu,
biegunka, kamica nerkowa.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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