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Vitaminum E 200 mg 30 kapsułek
 

Cena: 12,97 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent/
Dystrybutor

SYNTEZA FARM.-CH.S.P.POZNAŃ

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Tocopheroli acetas

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Jedna kapsułka zawiera 100 mg octanu dl - a - tokoferolu oraz substancje pomocnicze: olej sojowy, żelatynę, glicerynę, wodę
oczyszczoną, etylu hydroksybenzoesan (E 214), koszenilę (E 120). Wskazania i działanie Rozpuszczalna w tłuszczach witamina E jest
przeciwutleniaczem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i fosfolipidów wchodzących w skład błon komórkowych. Bierze także
udział w niektórych procesach metabolicznych. Działa stabilizująco na błony komórkowe krwinek czerwonych i białych. Chroni czerwone
krwinki przed hemolizą. Przewlekły niedobór witaminy E może prowadzić do zaburzeń neurologicznych. Niedobór ten występuje
zazwyczaj w przebiegu zespołów złego wchłaniania z biegunką tłuszczową, u dzieci z zarośnięciem dróg żółciowych, lub zwłóknieniem
torbielowatym oraz u wcześniaków sztucznie karmionych. Witamina E przenika do wszystkich tkanek, wydala się z moczem w postaci
metabolitów.  Wskazania Witamina E jest stosowana w stanach jej niedoboru i zapobiegania im. Pomocniczo w profilaktyce
przeciwmiażdżycowej, zawałowej i niedokrwiennej chorobie serca.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na witaminę E lub inne składniki
preparatu. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności Ostrożnie stosować u osób z niedoborem witaminy K. Stosowanie leku podczas
ciąży i karmienia piersią Chociaż nie jest znany ujemny wpływa leku na płód, w okresie ciąży i karmienia piersią preparat należy
przyjmować wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza. Witamina E przenika do mleka kobiecego. Przed użyciem leku należy
poinformować lekarza o planowanej ciąży lub karmieniu piersią. Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługi
maszyn oraz sprawność psychofizyczną Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, ani nie wpływa na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje) Witamina E
może działać antagonistycznie w stosunku do witaminy K. Jednoczesne stosowanie witaminy E z preparatami zawierającymi żelazo
osłabia jej działanie. Należy zachować kilkugodzinną przerwę w podawaniu tych leków. Witamina E zwiększa działanie i magazynowanie
witaminy A.  Stosowanie Preparat stosować doustnie. Kapsułkę połknąć w całości popijając niewielką ilością płynu. Jeżeli lekarz nie
zalecił innego schematu dawkowania witamina E jest stosowana zwykle w dawkach: Vitaminum E 100 mg : dorośli - jedna kapsułka raz
do dwóch razy na dobę (100 - 200 mg); dzieci - według wskazań lekarza; Vitaminum E 200 mg : dorośli - jedna kapsułka na dobę (200
mg).  Informacje dodatkowe Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania,
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu
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