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DropiCe 100 mg/ml krople doustne 30 ml
 

Cena: 15,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Skład

1 ml roztworu zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).
Inne składniki leku to: glicerol, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Lek DropiCe - stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru witaminy C w przypadku, gdy stosowanie odpowiedniej
diety nie jest wystarczające. Witamina C (kwas askorbowy) zawarta w DropiCe posiada znak Q®-C.
Q®-C to znak jakości gwarantujący najwyższe standardy produkcji i wieloetapowe badania jakości witamin. Zapewnia
bezpieczeństwo pochodzenia składników (Europa) i ich staranne selekcjonowanie.
Witamina C:

Bierze udział w procesach enzymatycznych. Działa jako koenzym enzymów biorących udział w szeregu szlaków
metabolicznych: syntezy kolagenu, karnityny oraz noradrenaliny, α-amidacji peptydów, w metabolizmie tyrozyny,
cholesterolu oraz steroidów.
Pełni role przeciwutleniająco, chroniąc lipidy, elementy DNA oraz białka przed działaniem szkodliwych oksydantów.
Ułatwia wchłanianie soli żelaza w jelicie dzięki redukcji jonów żelaza (III) i tworzeniu związków chelatowych.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku:

nadwrażliwości na kwas askorbowy lub glicerol
kamicy nerkowej
zwiększonego stężenia kwasu moczowego (w wywiadzie)
zaburzonego spichrzania żelaza
choroby wrzodowej żołądka

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/dropice-100-mg-ml-krople-doustne-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Dawkowanie
1 ml roztworu to około 22 kropli.
Dzieci i młodzież
U małych dzieci do 3. roku życia produkt leczniczy należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem.
Jeśli nie występuje konieczność innego dawkowania:

niemowlętom i małym dzieciom (od 28. dnia życia do końca 23. miesiąca życia) podaje się 5 do 8 kropli produktu leczniczego na
dobę,
dzieciom od 24. miesiąca życia do końca 11. roku życia podaje się 10 kropli na dobę,
młodzieży od 12. roku życia podaje się 15 do 20 kropli na dobę.

Dorośli
15 do 20 kropli na dobę
W razie większego zapotrzebowania na witaminę C, wyżej podane dawki można przyjmować dwa razy na dobę.

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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