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BIOTEBAL 5 mg 30 tabletek
 

Cena: 22,35 PLN

Opis słownikowy

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

 

Biotyna 5 mg, 30 tabletek

Wypadają Ci włosy?

To może być niedobór biotyny!
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Biotebal to lek, który pomaga uporać się z efektami niedoboru biotyny, takimi jak:

 

wypadanie włosów

 

zaburzenia wzrostu włosów i paznokci

 

stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu
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Jak stosować Biotebal?

Zalecana dawka dla osób dorosłych to 5 mg, czyli tylko 1 tabletka na dobę.

 

Czym jest i jak działa biotyna?

Biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B. Wspomaga procesy powstawania keratyny
i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.

 

Miliony zadowolonych kobiet

Na przestrzeni ostatnich lat, Polki kupiły w aptekach ponad 11 milionów opakowań leku Biotebal!1

 

 

Poznaj 3-etapowy program przeciw wypadaniu włosów Biotebal2

 

Biotebal najczęściej wybierana dawka na niedobór biotyny (dawka 5mg).

 Biotebal MAX na nasilone objawy niedoboru biotyny (dawka 10mg).
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ETAP 01

LECZENIE

BIOTEBAL lub Biotebal Max w tabletkach

 

 

Biotebal Szampon Przeciw Wypadaniu Włosów zawiera innowacyjną formułę Inno-Bioxinum oraz 5 dodatkowych składników, których
działanie zostało potwierdzone badaniami.

 

ETAP 02

PIELĘGNACJA

Biotebal szampon przeciw wypadaniu włosów

 

 

Biotebal Odżywka Przeciw Wypadaniu Włosów zawiera innowacyjną formułę Inno-Bioxinum oraz 3 dodatkowe składniki, których
działanie zostało potwierdzone badaniami.

 

ETAP 03

ODŻYWIANIE

Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów

 

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

9/10

pozytywnych opinii o Biotebalu*

 

Sprawdź Biotebal w większych opakowaniach

 

 60 tabletek = 60 dni kuracji 

LEK

SPRAWDŹ

 

 90 tabletek = 90 dni kuracji 

LEK

SPRAWDŹ

 

 

Pozostałe informacje o produkcie

 

  

 
Jak stosować lek Biotebal? 
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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.

 

 
Zalecana dawka 

zwykle 5 mg na dobę.

Uwaga: lek należy stosować regularnie.

 

 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biotebal 

Nie ma doniesień o przypadkach przedawkowania biotyny u ludzi.

 

 
Pominięcie zastosowania leku Biotebal 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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Co zawiera lek Biotebal 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 
Jak wygląda lek Biotebal i co zawiera opakowanie 

Tabletki Biotebal są barwy białej, obustronnie płaskie, o gładkiej powierzchni.

 

 

 

 Dotyczy leków Biotebal i Biotebal MAX: 

Biotebal. Skład i postać: Tabletki. 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (E 420) 
 Wskazania: Niedobór biotyny.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
preparatu.  Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. ChPL: 2019.03.15.

Biotebal MAX. Skład i postać: Każda tabletka zawiera 10 mg biotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.
Każda tabletka zawiera 107,8 mg laktozy jednowodnej.  Wskazania: Leczenie niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie
włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci oraz ich nadmierna łamliwość, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust
i uszu, oraz zapobieganie jego następstwom, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Lek
wydawany bez recepty. ChPL: 01.10.2021 

1W latach 2016‑2021 sprzedano w aptekach 11,3 mln opakowań leku marki Biotebal. IQVIA Pharmascope 01/2022, 04C3 Plain Vitamin
B. 2022 IQVIA and its affiliates. All rights reserved. 2Wskazaniem leku Biotebal jest niedobór biotyny *Analiza sentymentu opinii
o tabletkach Biotebal w Internecie, 01/2016‑02/2017, Brand24. Więcej na www.biotebal.pl

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.
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PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

 

 

WskazaniaBIOTEBAL 5 mg 30 tabletekLek Biotebal 5 należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest
witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.Biotebal 5 stosuje się w niedoborze biotyny.Niedobór biotyny powoduje
u ludzi zapalenie skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, zapalenie spojówek, zaburzenia wzrostu paznokci i włosów oraz ich
nadmierną łamliwość, zaburzenia przemiany tłuszczów.Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek
naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.DziałanieBiotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się
komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.Sposób użyciaLek Biotebal 5 należy stosować zgodnie z informacją
zawartą w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.Zwykle 2,5 mg do 5 mg na dobę.Uwaga: lek należy
stosować regularnie.W przypadku zastosowania większej dawki leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5 niż zalecanaNie ma doniesień o
przypadkach przedawkowania biotyny u ludzi.W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.WażneLek Biotebal zawiera sorbitol, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.SkładSubstancją czynną leku jest biotyna (Biotinum).1 tabletka
zawiera 5 mg biotyny.Substancja pomocnicza: sorbitol (E420), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.
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