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BIOTEBAL MAX 10 mg 30 tabletek
 

Cena: 36,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Opis

 

Biotyna 10 mg, 30 tabletek

MOCNE WŁOSY NA MAXA
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Biotebal MAX to lek, który stosuje się w leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak:

 

wypadanie włosów i zaburzenieich wzrostu

 

zaburzenia wzrostu paznokci oraz ichnadmierna łamliwość

 

stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że...

pacjentów odczuło poprawę jakości włosów1 po zastosowaniu biotyny
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pacjentów odczuło znaczną poprawę w redukcji wypadających włosów1

 

Zaufaj maxymalnej sile leku Bioteba MAX!

 Podwójna dawka biotyny2 i pierwsze efekty już po 4 tygodniach 

Zalecana dawka dla osób dorosłych 5 mg na dobę. Zwykle zalecana dawka wynosi 5 mg (dostępna na rynku) na dobę lub w
przypadkach nasilonych objawów 10 mg na dobę. Czas leczenia zależy od stanu pacjenta i przebiegu choroby. Obserwuje się
ustępowanie objawów po około 4 tygodniach stosowania.

 

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.

 

 

  

 

Poznaj 3-etapowy program przeciw wypadaniu włosów Biotebal2
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Biotebal najczęściej wybierana dawka na niedobór biotyny (dawka 5mg).

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

 

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
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Biotebal odżywka przeciw wypadaniu włosów

 

 

Wybierz swoje opakowanie Biotebal MAX

 

 30 tabletek = 30 dni kuracji 

SPRAWDŹ

 

 60 tabletek = 60 dni kuracji 

SPRAWDŹ

 

 

Pozostałe informacje o produkcie

 

  

 
Jak stosować lek Biotebal MAX? 

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.
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Zalecana dawka 

zwykle 5 mg na dobę.

Uwaga: lek należy stosować regularnie.

 

 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biotebal MAX 

Nie ma doniesień o przypadkach przedawkowania biotyny u ludzi.

 

 
Pominięcie zastosowania leku Biotebal MAX 

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 MAX 

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 MAX 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 

1Źródło: G. L Floersheim „Prufung der Wirkung von Biotin auf Haarausfall und Haarqualitat”, BMV 1992. Badanie zostało przeprowadzone
na dawce 2,5 mg biotyny. 2Produkt zawiera 10mg biotyny, co jest podwójną dawką w stosunku do dawki 5mg zawartej w leku Biotebal.
3Wskazaniem leku Biotebal jest niedobór biotyny

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 MAX 10 mg 30 tabletekLek BIOTEBAL MAX stosuje się w leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak:
wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu, po
wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz
włosów i paznokci.DziałanieLek ten należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą
rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.Sposób użyciaTen 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.Dorośli:5 mg do 10 mg na dobę.Zwykle zalecana dawka wynosi 5 mg (dostępna na rynku) na dobę lub w przypadkach
nasilonych objawów 10 mg na dobę.Czas leczenia zależy od stanu pacjenta i przebiegu choroby. Obserwuje się ustępowanie objawów
po około 4 tygodniach stosowania.Dzieci i młodzież:U dzieci i młodzieży lek można stosować wyłącznie po zaleceniu przez lekarza.
Lekarz ustali optymalne dawkowanie i czas stosowania.WażneNie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.SkładKażda tabletka zawiera 10 mg biotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka
zawiera 107,8 mg laktozy jednowodnej.
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