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Rutinoscorbin Witamina C Forte 500mg, 30 kapsułek
 

Cena: 15,07 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kaps.o przedł.uwaln.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

 Opis leku:

Rutinoscorbin Witamina C Forte. 500 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.
Jedna kapsułka zawiera 500 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).

Wskazania do stosowania.

Kapsułki Rutinoscorbin Witamina C Forte stosuje się: w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy C; (niedobory witaminy C
mogą wystąpić podczas ciąży i laktacji, u palących, u ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu, podczas stosowania niektórych
rodzajów diet, np. diety eliminacyjnej, u osób regularnie spożywających alkohol); w celu utrzymania odporności na infekcje oraz
zmniejszania dolegliwości związanych z przeziębieniem i skrócenia czasu trwania choroby, w leczeniu i profilaktyce paradontozy,
próchnicy, zapalenia dziąseł, szkorbutu; pomocniczo: w stanach obniżonej odporności organizmu, w leczeniu niedokrwistości, aby
przyspieszyć proces gojenia i bliznowacenia ran.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, kamica szczawianowa i choroby związane z
zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne choroby mające wpływ na
obciążenie żelazem.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2018.
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*Opakowania produktów dostępnych na rynku mogą się różnić od tych przedstawionych na stronie internetowej / w reklamie.
Przedstawione opakowanie dotyczy serii produktów, którą będą zwalniane po 18.10.2018r.

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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