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Biotebal 5 mg, 60 tabletek
 

cena: 45,98 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała paznokcie, skóra, włosy

Działanie regenerujące, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać tabletki

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 tabletka: biotyna 5 mg

Wskazania atopowe zapalenie skóry, łamliwość,
niedobór witamin, obgryzanie paznokci,
wypadanie włosów

Opis produktu
 

Opis
Lek Biotebal należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie,
zaliczaną do grupy witamin B.

Skład
Substancją czynną leku jest biotyna.
Każda tabletka zawiera 5 mg biotyny.
Pozostałe składniki leku to: sorbitol (E 420), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka: zwykle 5 mg na dobę.
Uwaga: lek należy stosować regularnie.

Działanie
Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.

Wskazania
Lek może być stosowany w wynikających z niedoboru biotyny przypadkach: wypadania włosów, zaburzeń wzrostu paznokci i włosów
oraz ich nadmiernej łamliwości oraz stanów zapalnych skóry zlokalizowanych wokół oczu, nosa, ust.

Przeciwwskazania
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Kiedy nie stosować leku Biotebal:
jeśli pacjent ma uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
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.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Biotebal zawiera sorbitol (E 420). Biotebal zawiera 111,50 mg sorbitolu (E 420) w każdej tabletce.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
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.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ na badania laboratoryjne
Biotyna wpływa na niektóre metody wykonywania oznaczeń, czyli może zniekształcać niektóre wyniki badań laboratoryjnych, nie ma
jednak wpływu na rzeczywiste wartości dotyczące hormonów, czynników, parametrów oraz leków we krwi.

Producent
POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa
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