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Vitaminum A+E Medana 2500jm+200mg 40 kaps
 

Cena: 7,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2500j.m.+0,2g

Opakowanie 40 kaps. (2x20)

Postać kaps.elast.

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Retinoli palmitas, Tocopheroli acetas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Medana Pharma S.A.

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

ILOŚĆ:  40 kapsułek

 

 

Preparat stosowany w leczeniu niedoborów witaminy A i witaminy E.

 

 

DZIAŁANIE:

Witamina A jest niezbędna w procesach wzrostu, w tym wzrostu i rozwoju kości, rozmnażaniu, rozwoju płodu, różnicowaniu i utrzymaniu
integralności tkanki nabłonkowej, procesach immunologicznych oraz prawidłowej czynności narządu wzroku. Witamina A odgrywa
ważną rolę w procesie tworzenia barwnika decydującego o zdolności widzenia o zmierzchu. Długotrwały niedobór witaminy A jest
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przyczyną niedowidzenia zmierzchowego a znaczny jej niedobór prowadzi do zrogowacenie rogówki.

Niedobór witaminy A może prowadzić  również do  obniżenie odporności na zakażenia. 

Witamina E jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, który chroni przed szkodliwym działaniem
nadmiernych ilości związków o silnych właściwościach utleniających oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Łączne
zastosowanie witaminy A i witaminy E zwiększa działanie ochronne przed wolnymi rodnikami tlenowymi uszkadzającymi komórki
organizmu i przyspieszającymi proces ich starzenia.

 

WSKAZANIA:

Leczenie niedoborów witaminy a i witaminy E objawiających się:

niedowidzeniem zmierzchowym

zaburzeniami wzrostu

długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem

zaburzeniami w przemianie materii

zmniejszeniem odporności organizmu na zakażenia

zmianami chorobowymi nabłonków śluzowych

 

Wspomagająco:

w chorobach układu krążenia (chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, zakrzepowym zapaleniu żył)

w profilaktyce chorób, których etiologia związana jest z "wolnymi rodnikami" np. miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, nowotwory,
szczególnie u osób przebywających w skażonym środowisku, narażonych na stres lub u palaczy

w profilaktyce miażdżycy naczyń

w retinopatii miażdżycowej i nadciśnieniowej

w niedokrwistości hemolitycznej

w cukrzycy

w kolagenozach

 

DAWKOWANIE:

Profilaktycznie: dorośli i dzieci powyżej 15 roku życia: 1 lub 2 kapsułki dziennie.

Leczniczo: w stanach niedoboru witamin A i E dawkowanie ustala lekarz.

 

SKŁAD:

1 kapsułka:
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2500 j.m. palmitynianu retynolu; 200 mg octanu all-rac-α-tokoferylu.

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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