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Beta-karoten Amara 10 mg x 100 tabl
 

Cena: 34,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Betacarotenum

Opis produktu
 

Skład
Jedna tabletka zawiera:

substancja czynna: beta karoten 10 mg
substancje pomocnicze: laktoza, stearynian magnezu, powidon, skrobia kukurydziana, syrop glukozowy, witamina E

Wskazania i działanie

W leku Beta Karoten - Chance 10 mg zastosowano beta karoten w postaci powlekanych mikrogranulek, co zabezpiecza go przed
szybkim rozkładem. Wysoka dawka 10 mg jest więc dawką gwarantowaną, co potwierdzają badania stabilności. W
suplementach diety stosuje się zwykle nietrwały, łatwo rozkładający się beta karoten o strukturze proszkowej, bardzo wrażliwy
na warunki przechowywania i upływ czasu.
Beta karoten jest antyoksydantem, wiąże tlen atomowy oraz inne wolne rodniki chroniąc organizm przed ich niekorzystnym
działaniem. Beta karoten jest prowitaminą A, czyli związkiem, z którego organizm syntetyzuje witaminę A. Stosując beta karoten
unika się niebezpieczeństwa przedawkowania witaminy A.
Beta karoten ma działanie fotoochronne. Nasila pigmentację skóry i ogranicza negatywne działanie promieni UV. Z uwagi na
zjawisko dziury ozonowej, promienie słoneczne działają intensywniej w ciągu całego roku, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim.
Szczególnie osobom wyjeżdżającym do krajów z dużym nasłonecznieniem lub opalającym się w solariach poleca się zażywać
Beta Karoten - Chance 10 mg w celu ochrony skóry.
Dawka 10 mg jest dawką wystarczającą w działaniu profilaktycznym, można więc zażywać jedną tabletkę dziennie. W przypadku
uczulenia na słońce lub w innych wskazaniach leczniczych lekarz może zalecić odpowiednio większą dawkę.

Zastosowanie:
Profilaktyka powikłań związanych z niedoborem witaminy A, profilaktyka w okresie wiosenno-letnim dla osób z nadwrażliwością na
działanie promieni słonecznych, dla kobiet zażywających doustne środki antykoncepcyjne oraz stosujących dietę odchudzającą,
wspomagająco w przypadku chorób skóry związanych z nadwrażliwością na światło słoneczne (protoporfiria erytropoetyczna), stany
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zapalne skóry i błon śluzowych, zaburzenia barwnikowe (bielactwo), pokrzywka posłoneczna, zaćma, leukoplakia, miażdżyca.

Dawkowanie
Dzieci od 7 do 12 lat: jedna tabletka co dwa dni
Dzieci powyżej 12 lat: jedna tabletka dziennie
Dorośli: jedna tabletka dziennie

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, hiperwitaminoza A, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, zaburzenia wchłaniania z
przewodu pokarmowego, biegunka.

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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