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669304080

 

 

Zincas 5,5mg 50 tabl
 

Cena: 18,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5,5 mg Zn2+

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Zinci hydroaspartas

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek 

 

PRODUCENT: Zak?ad Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. ?w. Wojciech 29, 61-749 Pozna?

 

ILO??:  50 tabletek

 

Preparat zalecany w celu uzupe?nienia niedoborów cynku

 

DZIA?ANIE:  cynk jest jednym z najwa?niejszych pierwiastków w organizmie, warunkuje te? prawid?owy wzrost i funkcjonowanie mechanizmów odporno?ciowych.

 

WSKAZANIA:  niedobór cynku w organizmie a co za tym idzie ?ysienie plackowate, ?amliwo?? w?osów, choroby skóry, tr?dzik m?odzie?czy, z?e gojenie si? ran, depresja,
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nerwowo??, stany agresji, zaburzenia czynno?ci m?skich narz?dów p?ciowych; tak?e u dzieci w zaburzeniach wzrostu, uk?adu immunologicznego oraz nerwowego.

 

DAWKOWANIE:  Dzieci w wieku do 5 lat: 1 tabletka 1 raz na dob?, od 5 do 15 lat: 1 tabletka 2 razy na dob?. Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 15 lat: 1 tabletka 3 razy na
dob?.
Podanie doustne. Zaleca si? przyjmowanie po posi?ku, popijaj?c wod?. Ma?ym dzieciom nie wolno podawa? tabletek w ca?o?ci

 

SK?AD: 1 tabletka zawiera 5,5 mg jonów cynku w postaci 31 mg cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego (Zinci hydroaspartas). Substancja pomocnicza: skrobia
ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), celuloza mikrokrystaliczna, ?ó?cie? chinolinowa (E 104)

 

OSTRZE?ENIA: Nadwra?liwo?? na cynku wodoroasparaginian dwuwodny lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? (skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu
stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa typ C, celuloza mikrokrystaliczna, ?ó?cie? chinolinowa (E 104)). Nie nale?y stosowa? w niewydolno?ci nerek.

 

W przypadku wyst?pienia innych, niewymienionych objawów niepo??danych, nale?y równie? poinformowa? o nich lekarza.

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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