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Vitaminum B2 Teva 3mg x50 drażetek
 

Cena: 6,92 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Teva

Postać drażetki

Substancja
czynna

witamina B2

Typ produktu produkt leczniczy

Opis produktu
 

Antybiotykoterapia, zabiegi chirurgiczne, zaburzenia czynności żołądka i jelit oraz wiele przewlekłych chorób to okres zwiększonego
zapotrzebowania na witaminę B2. Dostarcz organizmowi jej niezbędną ilość w postaci wygodnych w użyciu tabletek Vitaminium B2
TEVA

CO TO JEST LEK VITAMINUM B2 TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Witamina B2 należy do witamin z grupy B rozpuszczalnych w wodzie. Najważniejszą funkcją ryboflawiny w organizmie jest jej udział w
procesach oddychania tkankowego. Ryboflawina wspólnie z innymi substancjami bierze udział w metabolizmie węglowodanów,
tłuszczów i białek, katalizując procesy utleniania glukozy, kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Witamina B2 uczestniczy również w
procesie widzenia o zmierzchu. Jest niezbędna do utrzymania prawidłowej funkcji błon śluzowych i nabłonka naczyń krwionośnych.
Warunkuje również prawidłowe czynności układu nerwowego i skóry.
Podawania witaminy B2 wymagają osoby spożywające dietę ubogowitaminową lub takie, u których z przyczyn fizjologicznych (np. ciąża,
okres karmienia piersią, wysiłek fizyczny) lub z powodu choroby istnieje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę, a także pacjenci z
zaburzeniami wchłaniania jelitowego.

W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy B2

pomocniczo:

w terapii lekami moczopędnymi,
po antybiotykoterapii,
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przed i po zabiegach chirurgicznych,
w zaburzeniach czynności wątroby, żołądka i jelit, połączonych z uporczywymi biegunkami,
w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje różnego pochodzenia, stany zapalne skóry, nadczynność
tarczycy, choroby psychosomatyczne, alkoholizm).

KIEDY NIE STOSOWAĆ?

jeśli pacjent ma uczulenie na ryboflawinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAK STOSOWAĆ?

Dzieci od 4 roku życia, młodzież

1 do 2 tabletek dziennie w dawkach podzielonych

Dorośli

1 do 3 tabletek dziennie w dawkach podzielonych

SKŁAD

Substancją czynną leku jest ryboflawina w ilości 3 mg
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