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ASCORUTICAL FORTE 20 tabletek
 

Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2g+0,05g+0,5g

Opakowanie 20 tabl.(2x10)

Postać tabl.powl.

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Wspomagająco w przeziębieniu, grypie, katarze, nadmiernej kruchości i przepuszczalności naczyń krwionośnych (żylaki, obrzęki, krwiaki
pourazowe) oraz chorobach alergicznych (katar sienny, pokrzywka, nadwrażliwość na światło).

 

Działanie

Preparat złożony o skojarzonym działaniu składników. Kwas askorbowy (witamina C) bierze udział w syntezie kolagenu, wzmacnia
naczynia krwionośne oraz działa przeciwutleniająco, chroniąc organizm przed przyspieszonym starzeniem komórek i uszkodzeniem
drobnych naczyń krwionośnych, będących następstwem działania wolnych rodników nadtlenkowych. Ponadto kwas askorbowy ułatwia
przyswajanie żelaza i bierze udział w syntezie hemoglobiny. Rutyna dzięki wywieranemu działaniu ochronnemu na włókna kolagenu i
elastyny wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, uelastyczniając je i zwiększając ich odporność na uszkodzenie. Chroni ona także
witaminę C przed utlenieniem. Wapń wpływa na budowę tkanki kostnej, skurcz mięśni (w tym serca), sekrecję hormonów i enzymów, a
także na zmniejszenie wysięków naczyniowych.

 

Wskazania

Wspomagająco w przeziębieniu, grypie, katarze, nadmiernej kruchości i przepuszczalności naczyń krwionośnych #℣佐⌡⌁簀礀氀愀欀椀Ⰰ 漀戀爀稁ᤀ欀椀Ⰰ 欀爀眀椀愀欀椀
pourazowe) oraz chorobach alergicznych (katar sienny, pokrzywka, nadwrażliwość na światło).
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, hiperkalcemia #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀⸀ 眀 瀀爀稀攀戀椀攀最甀 渀愀搀挀稀礀渀渀漁嬀挀椀 瀀爀稀礀琀愀爀挀稀礀挀Ⰰ 栀椀瀀攀爀眀椀琀愀洀椀渀漀稀礀 䐀Ⰰ 猀稀瀀椀挀稀愀欀愀
mnogiego, przerzutów nowotworowych do kości), ciężka niewydolność nerek.

Środki ostrożności

Nie stosować w skojarzeniu z kotrimoksazolem lub antybiotykami aminoglikozydowymi. Ostrożnie stosować u pacjentów z
zaburzeniami czynności nerek, sarkoidozą, kamicą nerkową oraz leczonych glikozydami naparstnicy lub epinefryną.

 

Ciąża i okres karmienia piersią

Ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

 

Dawkowanie

Dorośli - zapobiegawczo 1 tabletka raz na dobę, leczniczo - 2 tabletki 2 razy na dobę. Dzieci - zapobiegawczo i leczniczo 1 tabletka raz na
dobę.

Skład

1 kaps. zawiera 100 mg kwasu askorbowego, 100 mg wapnia #℣佐⌡⌀眀 瀀漀猀琀愀挀椀 省ᤀ最氀愀渀甀 椀 眀漀搀漀爀漀昀漀猀昀漀爀愀渀甀⌡⍃倣℣ i 25 mg rutyny. 1 tabl. powl.
zawiera 200 mg kwasu askorbowego, 200 mg wapnia (w postaci węglanu) i 50 mg rutyny.
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