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Biotynox Forte 10 mg, 60 tabletek lek biotebal włosy
 

cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 10 mg

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent Biofarm

Rejestracja lek

Substancja
czynna

biotyna

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Czym jest i jak działa Biotynox Forte?
Biotynox Forte 10 mg jest lekiem i należy do grupy preparatów witaminowych, stosowanych w przypadku niedoboru biotyny w
organizmie. Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci,
poprawiając ich stan.

Biotyna (witamina H) jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B. Niedobór biotyny wywołuje u ludzi
następujące objawy: zmęczenie, parestezje, wypadanie włosów, zapalenie skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu, w
pachwinach, zapalenie spojówek, zaburzenie wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmierną łamliwość.

Jakie są wskazania do stosowania leku Biotynox Forte?
Leki Biotynox Forte stosuje się we wspomagającym leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak:

wypadanie włosów,

zaburzenia wzrostu włosów i paznokci,

stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu i krocza, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.

Substancja czynna: Biotinum

Biotynox Forte - skład
Substancja czynna: Jedna tabletka zawiera 10 mg biotyny.

Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon typ A, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian.
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Jak dawkować tabletki Biotynox Forte?
Zalecana dawka początkowa 5 mg na dobę lub w przypadku nasilonych objawów 10 mg na dobę przez 4 tygodnie, następnie dawkę
można zmniejszyć do 5 mg na dobę.

Podanie doustne. Biotynox Forte należy przyjmować przed jedzeniem popijając szklanką wody.

Czas trwania leczenia zależy od charakteru i przebiegu choroby. Ustępowanie objawów obserwuje się po około 4 tygodniach
stosowania.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na ograniczone doświadczenie nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. U młodzieży w wieku 12-18 lat lek można
stosować pod nadzorem lekarza.

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

60 tabletek
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM

Pozwolenie: MZ 25364

Ważne przed zastosowaniemzwiń
Ostrzeżenia
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.

Lek Biotynox Forte zawiera laktozę: Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Biotynox Forte a ciąża
Ilość biotyny zawarta w leku Biotynox Forte znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy
stosować w tym okresie.

Karmienie piersią:
Ilość biotyny zawarta w leku Biotynox Forte znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Biotyna
przenika do mleka ludzkiego, jednak nie stwierdzono, aby spożywanie biotyny z mlekiem wpływało na niemowlę. Leku nie należy
stosować u kobiet karmiących piersią.

Biotynox Forte z innymi lekami
Leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon) powodują zmniejszenie stężenia biotyny we krwi. Kwas
walproinowy obniża aktywność enzymów metabolizujących biotynę.
Kwas pantotenowy w wysokich dawkach oraz kwas liponowy zmniejszają skuteczność biotyny, nie należy stosować tych leków
jednocześnie z biotyną.
Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.
Hormony steroidowe mogą przyspieszać proces rozpadu biotyny w tkankach.
Antybiotyki mogą zmniejszać zawartość lub działanie biotyny poprzez zaburzanie funkcji mikroflory jelitowej.
Awidyna, występująca w surowym białku jaja kurzego, ma zdolność łączenia się z biotyną, inaktywując ją i uniemożliwiając jej
wchłanianie. W przypadku niedoboru biotyny lub stosowania jej preparatów nie należy spożywać surowego białka jaja kurzego. W
procesie gotowania awidyna jest inaktywowana.

Palenie papierosów przyspiesza przetwarzanie biotyny u kobiet, co może powodować jej niedobór i zmniejszoną skuteczność leczenia.
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Wpływ na badania laboratoryjne

Wykazano, że biotyna w dawkach powyżej 10 mg/dobę może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (oznaczanie niektórych
hormonów, zwłaszcza hormonów tarczycy). W związku z powyższym należy odstawić biotynę na kilka dni przed wykonaniem
planowanych badań laboratoryjnych oraz poinformować lekarza o przyjmowaniu biotyny.

Biotynox Forte a skutki uboczne
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000):

pokrzywka, reakcje alergiczne
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

ból głowy
wysypka
 

Parametry

Wybierz moc 10 mg (0,00 PLN)
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