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Vitaminum B2 Teva 3mg 50 tabl
 

Cena: 7,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka 3 mg

Opakowanie 50 draż. (2x25szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Riboflavinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

ILOŚĆ:  50 tabletek

 

 

Witamina B2 należy do witamin z grupy B rozpuszczalnych w wodzie.

Lek zawiera 50 tabletek, każda  zawiera 3 miligramy  witaminy B2

 

DZIAŁANIE:

Najważniejszą funkcją ryboflawiny w organizmie jest jej udział w procesach oddychania tkankowego. Ryboflawina wspólnie z innymi
substancjami bierze udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek, katalizując procesy utleniania glukozy, kwasów
tłuszczowych i aminokwasów. Witamina B2 uczestniczy również w procesie widzenia o zmierzchu. Jest niezbędna do utrzymania
prawidłowej funkcji błon śluzowych i nabłonka naczyń krwionośnych. Warunkuje również prawidłowe czynności układu nerwowego i
skóry.
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WSKAZANIA:

Wskazania do stosowania

profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy B2

pomocniczo w terapii lekami moczopędnymi, po antybiotykoterapii, przed i po zabiegach chirurgicznych, w zaburzeniach czynności
wątroby, żołądka i jelit, połączonych z uporczywymi biegunkami

w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje różnego pochodzenia, stany zapalne skóry, nadczynność tarczycy,
choroby psychosomatyczne, alkoholizm).

 

DAWKOWANIE:

Profilaktycznie:

Dzieci od 4 roku życia, młodzież: 3 do 6 mg (1 do 2 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych.

Dorośli: 3 do 9 mg (1 do 3 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych

Nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest ryboflawina w ilości 3 mg.

Substancje pomocnicze to: rdzeń: sacharoza, laktoza jednowodna, talk, skrobia ziemniaczana, guma arabska, kwas stearynowy, otoczka:
talk, guma arabska, sacharoza, żółcień chinolinowa (E104), Opaglos 6 000 white (zawiesina złożona z etanolu, szelaku, wosku Carnauba
(E903), wosku pszczelego (E901)).

 

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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