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Vitaminum A+E x 40 kaps (Medana)
 

Cena: 6,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Retinoli acetas, Tocopheroli acetas

Opis produktu
 

Wstęp

Vitaminum A+E na niedobór witamin A i E

Vitaminum A+E to lek w postaci miękkich kapsułek do przyjmowania doustnego. Jest przeznaczony do stosowania w przypadku
wystąpienia niedoborów witamin A i E, które można rozpoznać po następujących symptomach:
● niedowidzenie zmierzchowe,
● zaburzenia wzrostu,
● spadek odporności za infekcje,
● problemy z przemianą materii,
● zmiany chorobowe na nabłonkach i błonach śluzowych.

Wskazaniami do stosowania leku Vitaminum A + E są także kolagenoza, niedokrwistość hemolityczna, cukrzyca, retinopatia
nadciśnieniowa i miażdżycowa oraz choroby układu krążenia – np. nadciśnienie tętnicze czy choroba niedokrwienna serca. Lek może
być przyjmowany także jako profilaktyka miażdżycy naczyń lub chorób związanych z działaniem wolnych rodników, czyli nowotworów
czy choroby niedokrwiennej serca. Jest rekomendowany także palaczom oraz osobom stale narażonym na stres, mieszkającym albo
pracującym w szkodliwym środowisku.

W składzie 1 kapsułki Vitaminum A+E znajduje się 2500 j.m. witaminy A w formie palmitynianu retinolu oraz 200 mg witaminy E w
postaci octanu tokoferolu. Składniki te pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania wielu narządów i układów.
Witamina A:
● wspiera proces rozwoju i wzrastania kości,
● wspomaga procesy immunologiczne,
● pomaga utrzymać prawidłowe funkcje narządu wzroku,
● wspiera proces powstawania rodopsyny, czyli barwnika, który odpowiada za widzenie po zmroku,
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● wspomaga metabolizm składników odżywczych, czyli tłuszczy, białek i węglowodanów,
● przyczynia się do wydajnej pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego, czyli gonad, nadnerczy i tarczycy,
● wspiera różnicowanie się i zachowanie integralności tkanki nabłonkowej,
● wspomaga procesy rozrodcze i prawidłowy rozwój płodu.

Witamina E:
● pomaga chronić organizm przed niekorzystnym wpływem czynników o właściwościach utleniających – np. przed stresem
oksydacyjnym,
● wspiera przeciwdziałania hemolizie czerwonych krwinek,
● wspomaga procesy przemiany materii jako kofaktor w niektórych układach enzymatycznych,
● pomaga zabezpieczyć układy nerwowy i mięśniowy przed szkodliwym wpływem rodników tlenowych,
● wspiera właściwy rozwój i funkcjonowanie układów mięśniowego i nerwowego.

Obie witaminy wspomagają ochronę komórek organizmu przed działaniem wolnych rodników. Dodatkowo pomagają zabezpieczyć je
przed zbyt szybkim starzeniem się.

Lek Vitaminum A + E jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia. Maksymalna dawka do przyjęcia wynosi 1–2
kapsułki dziennie. Po zażyciu tabletki należy popić ją dużą ilością wody. Nie wolno samodzielnie zwiększać dawki produktu bez
konsultacji z lekarzem, ponieważ takie działanie może szybko doprowadzić do awitaminozy. Jest to równie niebezpieczny stan jak
niedobór witamin. Należy także zachować ostrożność, jeśli oprócz Vitaminum A+E przyjmowane są także inne preparaty z tymi samymi
składnikami. Wówczas łatwo przekroczyć zalecaną dzienną dawkę i doprowadzić do rozwoju wielu problemów zdrowotnych. Dlatego,
choć lek jest dostępny bez recepty, warto przed jego przyjęciem skonsultować się ze specjalistą.

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. zawiera 2 500 j.m. palmitynianu retinolu i 200 mg octanu tokoferolu.

Wskazania i działanie

Zapobieganie stanom niedoboru witaminy A i E, niedowidzenie zmierzchowe
Wspomagająco w chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, profilatyce miażdżycy tętnic, zakrzepowym zapaleniu
naczyń, niedokrwistości hemolitycznej, cukrzycy, późnych dyskinezach, kolagenozach.

Witaminowy preparat złożony. Witamina A jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu wzrostu organizmu, w tym m.in. do
rozwoju tkanki kostnej, różnicowania tkanki nabłonkowej i - dzięki udziałowi w syntezie rodopsyny - do prawidłowej czynności narządu
wzroku (głównie widzenia zmierzchowego). Bierze udział w przemianach metabolicznych białek, tłuszczów i węglowodanów.
Długotrwały niedobór witaminy A może powodować uszkodzenie wzroku, zmiany na skórze i błonach śluzowych. Witamina E wykazuje
silne działanie antyoksydacyjne, zapobiegając utlenianiu WNKT i chroniąc błony i struktury komórkowe przed działaniem nadmiernych
ilości wolnych rodników i nadtlenków lipidowych. Wywiera modulacyjny wpływ na syntezę prostaglandyn i agregację płytek krwi.
Ponadto witamina E wywiera korzystny wpływ na profilaktykę miażdżycy oraz u pacjentów po przebytym zawale serca z towarzyszącą
hipercholesterolemią. Jej niedobór jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Dawkowanie
Doustnie dorośli i młodzież profilaktycznie: 1 kaps. 1-2 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedobór witaminy K (ryzyko krwawień). Hiperwitaminoza A. Zespół upośledzonego wchłaniania
tłuszczów. Ciężka niewydolność wątroby, marskość, niedrożność dróg żółciowych. Stany po zespoleniu jelita czczego z krętym. Podczas
leczenia nie należy stosować innych preparatów zawierających witaminę A lub retinoidy. W ciąży nie należy przekraczać dawki witaminy
A, wynoszącej 5000 j.m. dziennie (ryzyko działania teratogennego). Ostrożnie stosować w skojarzeniu z doustnymi lekami
przeciwzakrzepowymi.

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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