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BIOTEBAL MAX tabletki 10mg 30 szt.
 

cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 10 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja lek

Substancja
czynna

biotyna

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Opis

Biotebal Max jest lekiem witaminowym zawierającym 10 mg biotyny, witaminy zaliczanej do grupy witamin B, która wspomaga procesy
powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci.

Niedobór biotyny wywołuje u ludzi objawy takie jak: zmęczenie, parestezje, wypadanie włosów, zapalenie skóry zlokalizowane wokół
oczu, nosa, ust, uszu i w pachwinach, zapalenie spojówek, zaburzenia wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmierną łamliwość,
dodoatkowo mogą także wystąpić zaburzenia w metabolizmie tłuszczów, takie jak podwyższenie stężenia kwasu palmitynowego w
wątrobie oraz cholesterolu w surowicy krwi. Przypuszcza się, że przyczyną zmian skórnych i utraty włosów w wyniku niedoboru biotyny
są zaburzenia w metabolizmie tłuszczów.Skład

Biotebal Max 10 mg skład:

Substancja czynna: Pozostałe składniki
Każda tabletka zawiera 10 mg biotyny: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, kroskarmeloza sodowa,
krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Jak dawkować Biotebal Max?

Zalecana dawka to w przypadku osób dorosłych 5 mg do 10 mg na dobę.
Zwykle zalecana dawka wynosi 5 mg (dostępna również na rynku) na dobę lub w przypadkach nasilonych objawów 10 mg na dobę.
Tabletkę należy popić wystarczającą ilością wody (np. ½ szklanki).
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 Czas leczenia zależy od stanu pacjenta i przebiegu choroby. Obserwuje się ustępowanie objawów po około 4 tygodniach stosowania.

Przeciwwskazania Uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia

Biotebal Max może mieć wpływ na badania laboratoryjne:

Lek Biotebal Max zawiera 10 mg biotyny w każdej tabletce. Jeśli pacjent ma być poddany badaniom laboratoryjnym, musi poinformować
lekarza lub personel laboratoryjny o tym, że niedawno przyjmował lek, ponieważ biotyna może zaburzać wyniki takich badań. W
zależności od badania, wyniki mogą być fałszywie podwyższone lub fałszywie niskie ze względu na biotynę.
Lekarz może zalecić zaprzestanie przyjmowania leku Biotebal Max przed przeprowadzeniem badań laboratoryjnych.
Należy również pamiętać, że inne ewentualnie przyjmowane produkty, takie jak preparaty wielowitaminowe lub suplementy diety
stosowane na poprawę włosów, skóry i paznokci mogą również zawierać biotynę i wpływać na wyniki badań laboratoryjnych.
Zaleca się przerwanie stosowania leku Biotebal Max na 3 dni przed planowanym badaniem, chyba że laboratorium wyda inne zalecenia
w tym zakresie.

Stosowanie Biotebal Max u dzieci i młodzieży:

U dzieci i młodzieży lek można stosować wyłącznie po zaleceniu przez lekarza. Lekarz ustali optymalne dawkowanie i czas stosowania.

Biotebal Max z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas przyjmowania leku nie należy jednocześnie spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować
zahamowanie wchłaniania biotyny.
Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) mogą występować reakcje alergiczne (pokrzywka).

Ciąża i laktacja

Biotebal Max w ciąży i podczas karmienia piersią:

Ilość biotyny która jest zawarta w leku Biotebal Max znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży i karmiących
piersią., dlatego leku nie należy stosować u kobiet w tym okresie.

Zawartość

Opakowanie Biotebalu Max zawiera 30 tabletek.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA

Pozwolenie: MZ 25865
 

Parametry

Wybierz moc 5 mg (0,00 PLN)
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