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Biotebal 5 mg x 60 tabl
 

Cena: 40,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Martwią Cię wypadające włosy lub łamliwość paznokci? A może doskwiera Ci zapalenie skóry wokół oczu? Na te i więcej przypadków
pomoże lek Biotebal. Produkt zalecany jest przy niedoborach biotyny, która odpowiedzialna jest za wspomaganie procesów
powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka, włosów i paznokci.

Każda tabletka leku Biotebal zawiera aż 5 mg biotyn. To właśnie jej aktywne działanie poprawia stan skóry, paznokci i włosów.

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

Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.
Biotebal stosuje się w niedoborze biotyny.

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

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.

Dawkowanie
Lek Biotebal 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.
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Zalecana dawka:
zwykle 5 mg na dobę.
Uwaga:
Lek Biotebal należy stosować regularnie.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Biotebal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka.

W przypadku gdy nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy poinformować o tym fakcie lekarza lub farmaceutę.

Środki ostrożności

Lek Biotebal zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, decyzję o przyjmowaniu tego
produktu należy bezwzględnie skontaktować z lekarzem.

Stosowanie leku Biotebal z jedzeniem i piciem:
● Podczas przyjmowania leku nie należy jednocześnie spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować
zahamowanie wchłaniania biotyny.

Ciąża i karmienie piersią:
● Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
● Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecone dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy
stosować u kobiet w tym okresie.
● Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecone dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Biotyna przenika
do mleka kobiecego, jednak nie stwierdzono, aby wpływało to na niemowlę karmione piersią. Dlatego nie należy stosować leku u kobiet
karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
● Właściwości biotyny oraz rodzaj stwierdzanych działań niepożądanych wskazują, że lek nie wpływa niekorzystnie na wykonywanie tych
czynności.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane
są bez recepty. Szczególnie jeśli pacjent przyjmuje:
● Leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon) lub alkohol, które powodują zmniejszenie stężenia biotyny
we krwi.
● Hormony steroidowe mogą przyspieszać proces rozpadu biotyny w tkankach.

Opis
Tabletki. 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny.

Składniki
Biotin

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Produkt należy stosować regularnie. Produkt leczniczy zawiera 111,50 mg sorbitolu (E 420) w każdej tabletce.

Producent
Polfa Warszawa S.A.
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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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