
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Biotynox 5 mg x 60 tabl
 

Cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest biotyna.
Jedna tabletka zawiera 5 mg biotyny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon typ A, kroskarmeloza sodowa, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Wskazania i działanie

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

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ze względu na ograniczone doświadczenie lek nie jest stosowany u dzieci
poniżej 12 lat. U dzieci powyżej 12 lat stosowanie możliwe pod nadzorem lekarza.

Dawkowanie
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. Przyjmować przed jedzeniem popijając szklanką wody.
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Czas trwania leczenia zależy od charakteru i przebiegu choroby. Ustępowanie objawów obserwuje się po około 4 tygodniach
stosowania.

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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