
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Vitaminum E 100mg HASCO x30 kapsułek
 

Cena: 4,37 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Hasco-Lek

Postać kapsułki

Substancja
czynna

witamina E

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Co to jest lek Vitaminum E Hasco i w jakim celu się go stosuje

Witamina E jest jednym z niezbędnych składników odżywczych, jednak jej rola nadal nie jest dokładnie poznana. Razem z katalazą,
dysmutazą nadtlenkową, peroksydazą glutationową oraz selenem wchodzi w skład systemu zabezpieczającego komórkę przed
działaniem wolnych rodników tlenowych. Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe w błonach i innych strukturach komórki, stabilizuje
błony komórek i
organelli komórkowych, zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Ochrona przed uszkodzeniem 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. Bierze udział w utlenianiu glukozy i glikogenolizie.
Uczestniczy w przemianach lipidów: prostaglandyn i cholesterolu.

Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dzienną podażą witaminy E, a zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca,
miażdżycą i innymi chorobami, których patogeneza związana jest ze stresem oksydacyjnym. Witamina E obniża aktywność agregacyjną
płytek krwi.

Wskazania do stosowania:

Leczenie i profilaktyka niedoboru witaminy E u osób dorosłych i młodzieży.

Jak stosować lek Vitaminum E Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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Podanie doustne.

Zalecana dawka

O ile lekarz nie zaleci inaczej, u młodzieży i osób dorosłych zwykle stosuje się 1 lub 2 kapsułki na dobę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Vitaminum E Hasco jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Skład:

1 kapsułka miękka zawiera 100 mg int-rac-α-Tocopherylis acetas (all-rac-α-tokoferylu octanu)

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną (witaminę E) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedobór witaminy K.
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