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Biotifem 5 mg, 30 tabletek
 

Cena: 14,81 zł

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent NP PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Opis produktu leczniczego:

Skład i postać:

Substancją czynną leku jest biotyna. Każda tabletka zawiera 5 mg biotyny.
Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: izomalt oraz magnezu stearynian.

Zalecana dawka to:

od 5 mg do 10 mg na dobę, czyli 1 lub 2 tabletki na dobę.

Wskazania:

Lek ten należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną
do grupy witamin B.
Biotifem stosuje się w leczeniu niedoborów biotyny z takimi objawami jak m.in. wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu paznokci i
włosów oraz ich nadmierna łamliwość, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, krocza, oraz zapobieganiu
następstwom niedoborów, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.
Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.
Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W pojedynczych przypadkach
mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka.

 Podmiot odpowiedzialny:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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