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Ibuvit D3 2000 IU x 30 kaps
 

Cena: 13,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

W profilaktyce stanów związanych z niedoborem witaminy D u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z
prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej.
w leczeniu wspomagającym
w osteoporozie u dorosłych
w profilaktyce niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem.
Profilaktyczne przyjmowanie witaminy D zalecane jest w miesiącach niedostatecznej ekspozycji na światło słoneczne (od
października do kwietnia). W okresie dużej ekspozycji na słońce w miesiącach letnich (od maja do września) zaleca się okresowe
wstrzymanie od przyjmowania witaminy D.

Skład

Każda kapsułka zawiera 50 mikrogramów ( 2000 IU) cholekalcyferolu.
Pozostałe składniki to: 

zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczony.
skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha.

Dawkowanie

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku
powyżej 11 lat: zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka na dobę), w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok jeśli nie
jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę niezależnie od pory roku.
Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem:
zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę niezależnie od pory roku, chyba, że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.
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Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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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