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Vit. A+D3(Hasco),2000j+400j,kaps,50szt,blistry
 

cena: 5,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka (2000j.m.a+400j.m.d3

Kategoria Lek

Opakowanie 50 kaps.(2x25)

Postać kapsułki miękkie

Producent HASCO-LEK

Substancja
czynna

Witamina A, Witamina D3 (Cholekalcyferol)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skład:
1 kapsułka zawiera:
2 000 j.m. Retinoli palmitas (retynolu palmitianu)
400 j.m. Cholecalciferolum (cholekalciferolu)

Działanie:
Witamina A jest jedną z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu nabłonków, skóry
i błon śluzowych. Wiąże wolne rodniki ochraniając w ten sposób komórki naszego organizmu. Ponadto bierze udział w procesach
przemiany białek, hormonów sterydowych i węglowodanów.Jej metabolit - retinal jest składnikiem rodopsyny, barwnika
odpowiedzialnego za prawidłowe widzenie o zmierzchu.
Występuje w takich produktach, jak: wątroba, nerki, jaja, oraz w marchwi, jarzębinie, ciemnozielonych liściach warzyw (jak: natka
pietruszki, szczaw, szpinak, kapusta włoska, sałata i inne), w owocach i jarzynach o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu.

Wskazania:
W objawach niedoboru: nadmierne rogowacenie i łuszczenie naskórka; suchość skóry; wysypka skórna; brak apetytu;
Kurza ślepota (ślepota zmierzchowa), złe widzenie; zmętnienie rogówki (kseroftalmia)
Częste infekcje, przewlekłe nieżytach dróg oddechowych i przewodu pokarmowego; choroby wątroby, dróg żółciowych i kamica nerek.
Zahamowanie wzrostu u dzieci

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować produktu leczniczego Vitaminum A 2 000+D3 400 HASCO:
w stanach hiperwitaminozy A lub D i nadwrażliwości na witaminę A lub D,
w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi witaminy A lub D,
w przypadkach nadmiernego stężenia wapnia we krwi, nadmiernego wydalania wapnia z moczem oraz kamicy wapniowej,
u osób unieruchomionych,
u osób uczulonych na orzeszki ziemne lub soję, ponieważ produkt zawiera olej arachidowy.
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Dawkowanie:
Dorośli profilaktycznie: 1 - 2 kapsułek dziennie podczas posiłku.

Producent:
HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę A

Witamina A krople | Witamina A tabletki | Witamina A kapsułki | Witamina A syrop
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