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Ascorvita 1000 mg x 10 tabl musujących o smaku
cytrynowym
 

Cena: 8,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera substancję czynną: kwas askorbowy 1000 mg oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu,
sorbitol, skrobię kukurydzianą, aromat cytrynowy, aspartam, barwnik (ryboflawiny fosforan sodowy).

Wskazania i działanie

Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebo&shy;wania na witaminę C.
Kwas askorbowy bierze udział w licznych proce&shy;sach metabolicznych, pełni ważną rolę w proce&shy;sach
oksydoredukcyjnych ułatwiając m.in. wchła&shy;nianie żelaza, bierze udział w syntezie hemoglobi&shy;ny, jest niezbędny do
tworzenia kolagenu i sub&shy;stancji międzykomórkowej a tym samym do pra&shy;widłowego rozwoju chrząstek, kości i zębów.
Wi&shy;tamina C uczestniczy w procesie gojenia ran, utrzymuje mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych, wykazuje
właściwości antyoksydacyjne i zwiększa odporność organizmu.

Przeciwwskazania
Dzieci do 12 roku życia, kamica nerkowa, nad&shy;wrażliwość na składniki preparatu. Ze względu na zawartość aspartamu nie stosować
u chorych na fenyloketonurię.
Należy unikać stosowania dawek powyżej 1 g dziennie kwasu askorbowego u osób ze skłonno&shy;ścią do dny, u chorych z cystynurią,
przyjmują&shy;cych trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i amfetaminę oraz u osób z nadmiernym wchła&shy;nianiem żelaza z
przewodu pokarmowego. Witamina C stosowana w dawkach terapeutycz&shy;nych może być przyczyną fałszywie dodatniego
te&shy;stu na obecność cukru w moczu czy fałszywie do&shy;datniego testu na obecność krwi utajonej w kale.

Dawkowanie
Przeważnie stosuje się u dorosłych i młodzieży 1raz dziennie po 1 tabletce rozpuszczonej w 1/2 szklanki wody lub soku. Preparat nie
zawiera cukru, dlatego może być sto&shy;sowany przez diabetyków. Informacja dla osób na diecie niskosodowej - 1 tabletka zawiera
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294,5 mg sodu.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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