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Biotebal tabl. 5 mg 90 tabl. (blistry)
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 90 tabl. (blistry)

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

O produkcie
Biotebal, 5 mg, tabletki, 90 szt.

Opis
Tabletki Biotebal to lek uzupełniający niedobory biotyny, czyli witaminy z grupy B. Lek można stosować w takich objawach niedoboru
biotyny jak: wypadanie włosów, nadmierna łamliwość włosów, stany zapalne w okolicach oczu, nosa czy ust, zaburzeniach wzrostu
paznokci.

Skład
Substancją czynną leku jest biotyna (Biotinum).

1 tabletka zawiera 5 mg biotyny.

Substancje pomocnicze: sorbitol, sterynian magnezu, krzemionka koloidalana.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie. Zalecane dawkowanie to regularne stosowanie 1 tabletki dziennie.

Działanie
Biotebal uzupełnia niedobory biotyny, czyli rozpuszczalnej w wodzie witaminy z grupy B. Biotyna wspiera powstawanie keratyny oraz
różnicowanie się komórek naskórka, włosów oraz paznokci, w efekcie poprawiając ich stan.

Wskazania
Wskazaniem do zastosowania leku Biotebal jest uzupełnianie niedoborów biotyny, objawiające się: wypadaniem włosów, zaburzeniami
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 wzrostu paznokci oraz włosów i nadmiernej ich łamliwości, stanami zapalnymi skóry w okolicach nosa, oczu, ust.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Biotebal jest nadwrażliwość na biotynę albo którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Biotebal zawiera sorbitol (E 420), dlatego w przypadku pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem leku należy
skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Biotebal może wchodzić w interakcje z:

lekami przeciwdrgawkowymi, jak: fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, pyramidon;
hormonami steroidowymi.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Podczas przyjmowania Biotebalu nie należy jednocześnie spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować
zahamowanie wchłaniania biotyny.
Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować Biotebalu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Opakowanie:
90 tabletek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Podmiot odpowiedzialny
POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa

Producent
POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa
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