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Biotifem MAX 10 mg, 30 tabletek włosy skóra paznokcie LEK
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 mg

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent Zdrovit

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

biotynum

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Co to jest Biotifem Max?

Biotifem Max jest lekiem zawierającym biotynę w ilości 5 mg w jednej tabletce. Biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną
do grupy witamin B.Biotyna jest niezbędna do prawidłowego wzrostu komórek, wytwarzania kwasów tłuszczowych, metabolizmu
tłuszczów i aminokwasów. Biotyna wspomaga także procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i
paznokci, poprawiając ich stan.

Lek Biotifem Max dedykowany jest dla osób dorosłych, u dzieci i młodzieży lek można stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Biotifem Max - wskazania
Biotifem Max stosuje się w leczeniu niedoborów biotyny z takimi objawami jak m.in. wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu paznokci i
włosów oraz ich nadmierna łamliwość, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, krocza oraz zapobieganiu
następstwom niedoborów, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.

Substancja czynna: Biotinum

Biotifem Max - składniki
Substancją czynną leku Biotifem Max jest biotyna. Każda tabletka zawiera 10 mg biotyny.

Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: izomalt oraz magnezu stearynian.

Biotifem Max - dawkowanie
Osoby dorosłe:

Zalecana dawka to od 5 mg do 10 mg na dobę.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i przebiegu choroby. Objawy ustępują po około 4 tygodniach stosowania leku.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
U dzieci i młodzieży lek Biotifem Max można stosować wyłącznie po zaleceniu przez lekarza. Lekarz ustali optymalny sposób
dawkowania leku.

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

Zawartość:

Opakowanie leku Biotifem Max zawiera 30 tabletek, ulotkę,
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NATUR PRODUKT PHARMA

Pozwolenie: MZ 26076

Ważne przed zastosowaniemzwiń
Ostrzeżenia
Wpływ Biotifem Max na badania laboratoryjne:

Biotifem Max zawiera 10 mg biotyny na tabletkę. Jeśli pacjent ma być poddany badaniom laboratoryjnym, musi poinformować lekarza
lub personel laboratoryjny o tym, że niedawno przyjmował lek Biotifem Max, 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 nakazać
zaprzestania przyjmowania leku Biotifem Max przed przeprowadzeniem badań laboratoryjnych. Należy również pamiętać, że inne
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. Jeśli pacjent przyjmuje takie produkty, powinien o tym
powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratoryjnemu.

Lek zawiera 288,50 mg izomaltu w każdej tabletce. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Biotifem Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Biotifem Max - ciąża i karmienie piersią
Ilość biotyny zawarta w leku Biotifem Max znacznie przekracza zalecone dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy
stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią:
Ilość biotyny zawarta w leku Biotifem Max znacznie przekracza zalecone dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią, dlatego leku nie
należy stosować u kobiet karmiących dziecko piersią.

Biotifem Max - interakcje z innymi lekami
Leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon) oraz alkohol powodują zmniejszenie stężenia biotyny we
krwi.
Hormony steroidowe mogą przyspieszać proces rozpadu biotyny w tkankach.
Kwas walproinowy hamuje rozkładanie biotyny (poprzez zmniejszenie aktywności enzymów rozkładających biotynę).
Antybiotyki mogą zmniejszać stężenie oraz siłę działania biotyny (poprzez wpływ na mikroflorę jelit).
Biotifem Max a skutki uboczne
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka.
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