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Vitaminum C Teva 200mg 50 tabl.powl.
 

Cena: 10,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

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

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

ILOŚĆ:  50 tabletek

 

 

Vitaminum C Teva 200mg; 50 tabletek powlekanych

 

 

DZIAŁANIE:

Vitaminum C Teva tabletki powlekane zawierają 200 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

Witamina C bierze udział w procesach utleniania i redukcji w organizmie, uczestniczy w powstawaniu

kolagenu, wpływa na elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych, jest niezbędna do właściwego
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rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran. Pobudza wytwarzanie

prostacykliny działającej ochronnie na naczynia krwionośne i hamuje wytwarzanie tromboksanu

sprzyjającego skurczowi i zatorom naczyń. Wykazuje właściwości przeciwutleniajace, hamuje

powstawanie nadtlenków lipidów (tłuszczów) oraz unieczynnia wolne rodniki nadtlenkowe. Jest

niezbędna w przemianach hormonów nadnerczy. Pośrednio bierze udział w procesach przemian

fenyloalaniny, tyrozyny, noradrenaliny, histaminy, kwasu foliowego, a także lipidów, białek

i karnityny. W przewodzie pokarmowym zwiększa wchłanianie żelaza.

 

WSKAZANIA:

Lek Vitaminum C Teva 200 mg jest wskazany w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru witaminy C w

organizmie w okresach rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojeniu ran po oparzeniach oraz

u osób palących papierosy.

Lek można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w stanach zapalnych

skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego. 

 

DAWKOWANIE:

Doustnie.

Dorośli: Profilaktycznie: 100 mg na dobę; Pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 500 mg na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 5 lat: Pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 200 mg na dobę.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy.

 Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana.

Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol, magnezu stearynian, polisorbat 80,

ksylitol, aromat cytrynowy, lak żółcieni chinolinowej (E 104).

 

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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