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Revalid x 90 kaps
 

Cena: 80,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent EWOPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Revalid to lek wspomagający wzrost włosów i paznokci, który w swoim składzie zawiera naturalne, dobrze przyswajalne przez organizm
składniki. Ich zadaniem jest odbudowa płytki rogowej paznokci, a także wzmocnienie struktury włosów i paznokci. Działanie leku
Revalid polega na stopniowym hamowaniu utraty włosów, co przyczynia się do zwiększonego ich porostu, a także na zmniejszeniu
łamliwości paznokci.

Lek Revalid przeznaczony jest do stosowania przez dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życie. Zalecana jest minimum
trzymiesięczna kuracja lekiem Revalid, by osiągnąć najlepsze efekty działania. Jedno opakowanie leku Revalid zawiera 90 kapsułek.

Skład
Jedna tabletka Revalid zawiera:

● substancje czynne: DL-metioninę 100,0 mg, L-cystynę 50,0 mg, Pantotenian wapnia 50,0 mg, Witaminę B1 (chlorowodorek tiaminy) 1,5
mg, Witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 10,0 mg, Kwas p-aminobenzoesowy 20,0 mg, Żelazo (jako chelat) 2,0 mg, Cynk (jako
chelat) 2,2 mg, Miedź (jako chelat) 0,5 mg, Wyciąg z prosa 50,0 mg, Wyciąg z kiełków pszenicy 50,0 mg, Drożdże piwne 50,0 mg;
● substancje pomocznicze: krzemu dwutlenek koloidalny, żelatyna, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

Wskazania i działanie
Lek Revalid to preparat złożony, który zawiera specjalnie opracowaną kompozycję składników pochodzenia naturalnego, w tym głównie
aminokwasów, wyciągów roślinnych, drożdży piwnych i witamin. Taki skład wykazuje pozytywny wpływ na syntezę keratyny, która jest
podstawowym białkiem strukturalnym dla włosów i paznokci.

Regularne przyjmowanie leku Revalid przyczynia się do poprawy kondycji włosów oraz paznokci poprzez:

● stymulowanie wzrostu włosów, dodając fryzurze gęstości i objętości;
● zwiększenie odporność włókien na urazy mechaniczne i wysuszenie;
● zmniejszenie łamliwość płytki paznokciowej, ochrona przed rozdwajaniem się i powstawaniem przebarwień;

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/revalid-x-90-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

● zabezpieczanie przed łojotokiem i tworzeniem się łupieżu;
● utrzymanie naturalnej barwy włosów i skóry.

Lek Revalid zalecany jest do stosowania w następujących przypadkach:

● niedobór aminokwasów siarkowych (metioniny oraz cystyny) oraz witamin w organizmie;
● schorzenia włosów i paznokci.

Dawkowanie
Revalid to lek przeznaczony do stosowania doustnego. Zalecana dawka to 1 kapsułka przyjmowana 3 razy na dobę. W przypadku
zaawansowanych schorzeń włosów lub paznokci zaleca się rozpoczęcie kuracji lekiem Revalid od większych dawek: 3 razy na dobę po
2 kapsułki w pierwszym miesiącu, a w kolejnych miesiącach 3 razy na dobę po 1 kapsułce. Lek Revalid należy przyjmować bezpośrednio
przed lub podczas posiłków, popijając dostateczną ilością płynu.

Mimo iż zadowalające wyniki mogą wystąpić już pod koniec pierwszego miesiąca podawania, leczenie preparatem Revalid należy
kontynuować przez trzy miesiące. W razie konieczności leczenie może być przedłużone lub powtarzane. Jeśli po 3 miesiącach objawy
nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza.

Przeciwwskazania
Lek Revalid nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

● nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu;
● wiek – u niemowląt i małych dzieci nie należy stosować preparatu z uwagi na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku w tej
grupie wiekowej;
● okres ciąży oraz karmienia piersią z uwagi na brak dostatecznych informacji na temat stosowania leku Revalid w tym czasie;
● leczenie przeciwbakteryjnymi sulfonamidami - preparat Revalid należy w tym czasie odstawić, ponieważ jeden z jego składników: kwas
p-aminobenzoesowy osłabia przeciwbakteryjne działanie sulfonamidów.

Nie ma dostatecznych informacji na temat negatywnego wpływu przyjmowania leku Revalid na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądane
Przed zastosowaniem leku Revalid należy zapoznać się z jego potencjalnymi interakcjami z innymi substancjami czynnymi.
Przyjmowanie leku na czczo lub pomiędzy dwoma posiłkami może wywołać u pacjenta mdłości bądź dyskomfort pokarmowy. Zażycie 6
kapsułek na dobę może przyczynić się do wystąpienia biegunki.

Skład
Jedna tabletka Revalid zawiera:

substancje czynne: DL-metioninę 100,0 mg, L-cystynę 50,0 mg, Pantotenian wapnia 50,0 mg, Witaminę B1 (chlorowodorek
tiaminy) 1,5 mg, Witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 10,0 mg, Kwas p-aminobenzoesowy 20,0 mg, Żelazo (jako chelat) 2,0
mg, Cynk (jako chelat) 2,2 mg, Miedź (jako chelat) 0,5 mg, Wyciąg z prosa 50,0 mg, Wyciąg z kiełków pszenicy 50,0 mg, Drożdże
piwne 50,0 mg;
substancje pomocznicze: krzemu dwutlenek koloidalny, żelatyna, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

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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