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Vit.A+E 2500IU+200mg 40kaps. MEDANA
 

cena: 6,10 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 2500j.m.+0,2g

Opakowanie 40 kaps. (2x20)

Postać kaps.elast.

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Retinoli palmitas, Tocopheroli acetas

Opis produktu
 

Wskazania:

Leczenie niedoborów witaminy A i witaminy E objawiających się: niedowidzeniem
zmierzchowym zaburzeniami wzrostu długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem
zaburzeniami w przemianie materii zmniejszeniem odporności organizmu na zakażenia
zmianami chorobowymi nabłonków i błon śluzowych.

Działanie:

Witamina A odgrywa istotną rolę w procesie widzenia (zapewnia prawidłowe funkcjonowanie
siatkówki), jest niezbędna do wzrostu, regeneracji, różnicowania się komórek, czynności
naskórka i nabłonków oraz błon śluzowych. Zwiększa odporność na zakażenia, bierze udział
w kostnieniu i tworzeniu struktury kości, w procesie rozmnażania, zapłodnienia i rozwoju
zarodkowym.

Witamina E jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, który
chroni przed szkodliwym działaniem nadmiernych ilości związków o silnych właściwościach
utleniających oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Ochrona przed uszkodzeniem
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przez rodniki tlenowe wydaje się istotna w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
mięśniowego. Witamina E może także działać jako kofaktor w niektórych układach
enzymatycznych (składnik niezbędny w pewnych procesach przemiany materii).

Łączne zastosowanie witaminy A i witaminy E zwiększa działanie ochronne przed wolnymi
rodnikami tlenowymi uszkadzającymi komórki organizmu i przyspieszającymi proces ich
starzenia.

Sposób użycia:

Profilaktycznie młodzież powyżej 15 lat i dorośli:1 lub 2 kapsułki dziennie.

Skład:

1 kapsułka zawiera: witaminę A(2500j.m.), witaminę E 20mg oraz substancje pomocnicze:
żelatyna, glicerol i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w niedoborze witaminy K,
przedawkowanie witaminy A (tzw. hiperwitaminoza A), ciężkie nadciśnienie tętnicze, jaskra lub
miastenia (Myasthenia gravis).

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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