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CALCIUM PANTOTHENICUM 50 tabletek, włosy, skóra,
paznokcie
 

Cena: 8,65 PLN

Opis słownikowy

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 
  
  
   

  Pozytywnie wpływa na regenerację skóry, wzrost włosów i paznokci  

   

  Lek OTC  

Kiedy stosować lek Calcium Pantothenicum Jelfa? Co wyróżnia lek Calcium Pantothenicum Jelfa? Dla kogo lek Calcium
Pantothenicum Jelfa? Rola witaminy B5 Szczegóły produktu 

  
  

Kiedy stosować lek Calcium Pantothenicum Jelfa?
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  Witaminę B5 (kwas pantotenowy) można polecić wszystkim, którzy chcą wspierać procesy regeneracji skóry oraz wzrostu włosów i
paznokci. Lek Calcium Pantothenicum Jelfa jest wskazany do stosowania w przypadku niedoborów kwasu pantotenowego w
organizmie, zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce. 1 tabletka leku Calcium Pantothenicum Jelfa zawiera 100 mg wapnia
pantotenianu1.  

  
  Dorośli: 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę.  

  Dzieci i młodzież: Dzieci od 4 lat: 1 tabletka 2 do 4 razy na dobę.  

 

  
  

Co wyróżnia lek Calcium Pantothenicum Jelfa?

  
  Skuteczność potwierdzona badaniami: Calcium Pantothenicum Jelfa to produkt leczniczy - dawki substancji leczniczych są precyzyjnie
określone w badaniach klinicznych, co gwarantuje bezpieczne i skuteczne leczenie.  

  Bezpieczeństwo stosowania: Stosowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem, Calcium Pantothenicum Jelfa nie wykazuje objawów
niepożądanych.  

 

  
  

Dla kogo lek Calcium Pantothenicum Jelfa?

Lek Calcium Pantothenicum Jelfa wykazuje pozytywny wpływ na regenerację skóry, wzrost włosów, wzrost i regenerację płytki
paznokciowej.

  Rekomendowany jest do stosowania zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce niedoborów kwasu pantotenowego (witaminy B5) w
organizmie.  

  
  

Rola witaminy B5

Kwas pantotenowy (witamina B5) wykazuje wielokierunkowe działanie: wpływa na regenerację skóry, wzrost włosów i paznokci oraz
bierze udział w procesach wzrostu organizmu.  

Objawy niedoboru kwasu pantotenowego2:

  
  zmiany skórne, nadmierne złuszczanie naskórka, rogowacenie  
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  zahamowanie wzrostu  

  zaburzenia pigmentacji włosów  

  utrudnione gojenie ran  

  

Ponadto:

  
  
  nieprawidłowości w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego,  

  
  zwiększona częstotliwość występowania infekcji,  

  
  zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego,  

  
  bóle głowy, zmęczenie, nudności.  

 

 

  
  

Szczegóły produktu

  SKŁAD SPOSÓB STOSOWANIA OPAKOWANIE PRZECHOWYWANIE INNE INFORMACJE 
  
  Skład i postać: 1 tabletka zawiera 100 mg wapnia pantotenianu (Calcii pantothenas).  

  Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (38 mg), skrobia ziemniaczana, talk oraz magnezu stearynian.  

  Postać farmaceutyczna: tabletki.  

  
  Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat stosowania leku: Dorośli: 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci i młodzież: Dzieci od 4 lat: 1 tabletka 2 do 4 razy na dobę.  
Sposób podawania: podanie doustne.  

  Wielkość opakowania: 50 tabletek.  

  Przechowywanie / Okres ważności: • Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. • Lek należy przechowywać w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. • Okres
ważności preparatu wynosi 2 lata.  
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  Wskazania do stosowania: Niedobory kwasu pantotenowego w organizmie. Do stosowania zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce.  

  Przeciwwskazania – kiedy nie stosować? Nadwrażliwość na substancję czynną (pantotenian wapnia) lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą.  

  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Nie należy stosować dawki większej niż zalecana szczególnie u osób z hiperkalcemią,
kamicą nerkową, zaburzeniami czynności nerek. Lek zawiera laktozę jednowodną dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.  

  Calcium Pantothenicum Jelfa a inne leki: Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji nie są znane.  

  Ciąża i karmienie piersią: Zapotrzebowanie na kwas pantotenowy w okresie ciąży wynosi wg FAO/WHO i IŻŻ 5 mg do 10 mg na dobę.
W tym zakresie dawek nie obserwowano niekorzystnego wpływu na ciążę i laktację. 1 tabletka Calcium Pantothenicum Jelfa odpowiada
92 mg kwasu pantotenowego. Lek Calcium Pantothenicum Jelfa może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie w przypadkach,
gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub dziecka.  

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak danych dotyczących negatywnego wpływu na sprawność psychofizyczną,
zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi urządzeń będących w ruchu.  

  Możliwe działania niepożądane: Przy stosowaniu zgodnym z zalecanym dawkowaniem działania niepożądane nie występują.  

  Przedawkowanie: Dawka 10-20 g w ciągu doby może być przyczyną biegunki i zatrzymania wody w ustroju. W takim przypadku
leczenie powinno mieć charakter objawowy i podtrzymujący.  

  Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3, Irlandia  

 

  

Bibliografia:

  1Charakterystyka Produktu Leczniczego Calcium Pantothenicum Jelfa, 100 mg, tabletki (Data zatwierdzenia: 09.07.2020). 2Jarosz M.
Normy żywienia dla populacji Polski. Instytut Żywności i Żywienia, 2017.  

 

  

  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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