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Tran Hasco 500 mg x 60 kaps
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Jecoris aselli oleum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tran Hasco 500 mg w postaci kapsułek jest lekiem, który mogą zażywać już dzieci powyżej 4. roku życia oraz młodzież i dorośli. Na
co jest Tran Hasco 500 mg? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka i wspomagające leczenie niedoborów witaminy A i D. Lek
można zażywać również po to, by wspierać regenerację organizmu, poza tym znajduje zastosowanie we wzmacnianiu odporności. Tran
jest szczególnie zalecany dzieciom, ponieważ w czasie wzrostu ich zapotrzebowanie na witaminy A i D jest bardzo wysokie. Tran często
stosują również kobiety w okresie menopauzy, ponieważ zmniejsza dolegliwości towarzyszące procesowi starzenia. Stosowanie leku
Tran Hasco 500 mg jest zalecane również pacjentom zmagającym się z krzywicą lub zaburzeniami wapnienia tkanki kostnej. W składzie
leku Tran Hasco 500 mg są nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy A i D. Lek wspomaga pracę mózgu i odporność organizmu.
Będzie odpowiedni dla osób o diecie ubogiej w nienasycone kwasy tłuszczowe. Jest polecany także osobom żyjącym w stresie,
prowadzącym nieregularny tryb życia oraz palącym papierosy.

Składniki zawarte w Tran Hasco 500 mg wpływają u na organizm, w tym obniżają ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną
serca. Zawarta w Tran Hasco 500 mg witamina A jest ważna dla prawidłowego widzenia, poza tym odgrywa ważną rolę we wzroście i
rozwoju czynności nabłonka skóry i błon śluzowych. Witamina A jest również istotna dla utrzymania prawidłowej struktury kości.
Witamina D natomiast odpowiada za regulację gospodarki wapniowo-fosforowej, czyli składników odpowiadających za utrzymanie
zdrowych kości. W składzie leku Tran Hasco 500 mg można znaleźć również nienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA, których
działanie wiąże się z obniżaniem zawartości złego LDL i triglicerydów oraz ze zwiększaniem ilości HDL.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek leku Tran Hasco 500 mg. W skład 1 kapsułki leku wchodzi 500 mg oleju wątłuszowego (typ B),
w składzie którego znajduje się 300–1250 j.m. witaminy A oraz 30–125 j.m. cholekalcyferolu, a oprócz tego 35–80 mg kwasu
eikozapentaenowego (EPA) i 30–90 mg kwasu dokozaheksaenowego (DHA). W formule leku pojawiają się również substancje
pomocnicze. Lek Tran Hasco 500 mg powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej.
Kapsułki Tran Hasco 500 mg są przeznaczone do stosowania doustnego. Zalecane dawkowanie Tran Hasco 500 mg u dzieci od 4. roku
życia to 1–2 kapsułki na dobę. Pacjenci dorośli powinni natomiast przyjmować 2–4 kapsułki 2 razy na dobę.

Lek stosowany w określonych dawkach jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez organizm. Jeśli pacjent zaobserwuje jakiekolwiek 
działania niepożądane Tran Hasco 500 mg, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Leku Tran Hasco 500 mg nie
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powinny przyjmować osoby, które mają przeciwwskazania. Kapsułek nie należy przyjmować, jeśli pacjent jest nadwrażliwy na chociaż
jeden z ich składników. Lek nie powinien być również stosowany przez osoby z kamicą nerkową, poza tym jest przeciwwskazany u
pacjentów z hiperkalcemią.

Skład
1 kapsułka zawiera olej wątłuszowy (typ B) (Oleum Jecoris Aselli) 500 mg o zawartości:
Witamina A - 300-1250 j.m.
Cholekalcyferol - 30-125 j.m.
Kwas eikozapentaenowy (EPA) - 35-80 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 30-90 mg
Substancje pomocnicze:
Skład otoczki żelatynowej: żelatyna, glicerol.

Wskazania i działanie
Tran Hasco odpowiada na wiele potrzeb organizmu na różnych etapach życia.
Produkt leczniczy stosowany:

w profilaktyce i wspomagająco w leczeniu niedoborów witamin A i D, zwłaszcza u dzieci (wzmacnia kości i zęby, poprawia stan
skóry i narządu wzroku)
w zapobieganiu krzywicy
w zaburzeniach uwapnienia tkanki kostnej różnego pochodzenia
w łagodzeniu skutków menopauzy, takich jak osteoporoza, atrofia skóry i błon śluzowych

Jako środek wzmacniająco-regenerujący stosowany jest w okresie rekonwalescencji po przebytych schorzeniach osłabiających ogólną
sprawność i odporność organizmu.

Tran zawdzięcza swoje właściwości ogromnym ilościom nienasyconych kwasów tłuszczowych w swoim składzie. Zawiera również
witaminy A i D. Tran jest koncentratem oleju, pozyskiwanym z wątroby ryb dorszowatych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Hiperkalcemia, kamica nerkowa.

Dawkowanie
Lek do stosowania doustnego.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się 2 do 4 kapsułek 2 razy na dobę.
Dzieci od lat 4: 1 do 2 kapsułek 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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