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TEVA Vitaminum B2 50 tabletek
 

Cena: 9,72 pln

Opis słownikowy

Dawka 3 mg

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 draż. (2x25szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent/
Dystrybutor

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Riboflavinum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 tabletka zawiera 3 mg witaminy B2 (ryboflawiny)Źródłem witaminy B2 są: wątroba, nerki, jaja, mleko, drożdże i zielone części
warzyw. Niedobór witaminy B2 powoduje pękanie skóry warg i kącików ust, wygładzenie błony śluzowej języka, łojotokowe zapalenie
skóry, wrastanie naczyń krwionośnych do rogówki, pieczenie oczu, nadwrażliwość na światło, niedokrwistość. Zapotrzebowanie dobowe
wynosi 1,2 - 1,8 mg. U dzieci brak ryboflawiny może prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju psychoruchowego. Stosowanie leku
Vitaminum B2 Teva zaleca się w stanach niedoborów i awitaminozy witaminy B2.  Wskazania Stosowanie leku Vitaminum B2 wskazane
jest w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witaminy B2 oraz w innych sytuacjach zwiększających zapotrzebowanie organizmu na
witaminę B2. takich jak: infekcje, gorączka, oparzenia, choroby układu pokarmowego i dróg żółciowych, nadczynność tarczycy,
przewlekłe stany stresowe, ciąża i karmienie piersią, leczenie pooperacyjne, a także w anemii i neuropatii.Pomocniczo witaminę B2
można stosować w leczeniu pękania kącików ust, zapalenia błony śluzowej kątów ust i czerwieni warg oraz dermatozach.  Działanie
Ryboflawina (witamina B2) odgrywa ważną rolę w procesach oksydoredukcyjnych oraz w metabolizmie węglowodanów i białek. Ma
duże znaczenie w procesach zachodzących w skórze i naskórku.  Dawkowanie - Dorośli: Profilaktycznie: 1 do 3 razy na dobę po 3 mg;-
Leczniczo: 9 mg do 30 mg (3 do 10 tabletek) na dobę, podzielone na 3 do 5 dawek jednorazowych.  Przeciwwskazania Nie należy
stosować leku, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
leku Vitaminum B2 Teva.  Działania niepożądane Żółte zabarwienie moczu.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną
do opakowania ,bądż skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą ,gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub
zdrowiu.  
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