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Vitaminum E Hasco 100mg 30 kaps
 

Cena: 5,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 30 kaps. (blister)

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

int-rac-alfa-Tocopherylis acetas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Hasco-Lek SA

ul Żmigrodzka 242 F

Wrocław

ILOŚĆ:  30 kapsułek

 

 

Vitaminum E, 100 mg, kapsułki, 30 sztuk -  - leczenie i profilaktyka niedoboru witaminy E.

 

 

DZIAŁANIE:

Witamina E jest antyoksydantem, który chroni komórki przed utleniaczami. Bierze udział w dostarczaniu składników odżywczych do
komórek. Wzmacnia ścianę naczyń krwionośnych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. Wykorzystywana jest
też do leczenia męskiej niepłodności, zaburzeń mięśniowych, miażdżycy oraz chorób serca. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy
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E. 

 

WSKAZANIA:

Leczenie i profilaktyka niedoboru witaminy E u młodzieży i osób dorosłych.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zalecana dawka

O ile lekarz nie zaleci inaczej, u młodzieży i osób dorosłych zwykle stosuje się 1 lub 2 kapsułki na dobę.

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

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest all-rac-α-tokoferylu octan (witamina E) w ilości 100 mg w kapsułce.

Pozostałe substancje pomocnicze to: olej arachidowy oczyszczony, żelatyna, glicerol, czerwień koszenilowa (E 124).

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Vitaminum E Hasco zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych). Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne
lub soję nie należy stosować tego leku.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej lek może powodować reakcje alergiczne.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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