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VIGALEX Forte 2 000 I.U.x 120 tbl.
 

Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Vigalex Forte 2000 IU x 120 tbl.

Vigalex Forte zawiera czynną witaminę D3 (cholekalcyferol), ważną w procesie tworzenia kości. Witamina D3 jest przez organizm
wytwarzana w skórze pod wpływem słońca, może byc też distarczana do organizmu z pokarmem. W niedoborach witaminy D wystepują
zaburzenia wapniena kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości( osteomalacja).

Skład:
1 tabletka zawiera substancję czynną: cholekalcyferol 20 mg, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3),
pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana, kukurydziana,
krospowidon (typ A), sacharoza, magnezu stearynian, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej
długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, all-rac-?-Tokoferol.

Dawkowanie:
Dzieci od 6 do 10 lat z prawidłową masą ciała 1000 IU na dobę
Młodzież od 11 do 18 lat z prawidłową masą ciała- zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000IU na dobę, zapobieganie
krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę.
Dorośli z prawidłową masą ciała- zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę, zapobieganie krzywicy i osteomalacji:
2000 IU na dobę,
leczenie wspomagające osteoporozy: 2000 do 4000 IU na dobę.

Kobiety planujące ciążę, w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dawki witaminy D.

Pacjenci z niewydolnością nerek- leku nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością nerek bez kontroli lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat- nie jest zalecane podawanie dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ze względu na postać leku- tabletka.

Wskazania:
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 Zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych. Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i
karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem. Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych. W leczeniu wspomagajacym
osteoporozy u dorosłych.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed
światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30 st.C.

Uwaga:
Lek zawiera sacharozę. Nie stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
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