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Folik 0,4 mg *90 tabl.
 

Cena: 15,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 mg

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

Nazwa: Folik 0,4 mg  
Opakowanie: 90 tabletek 
Sposób użycia: Kobiety mogące zajść w ciążę powinny przyjmować 1 tabletkę na dzień, co najmniej przez miesiąc przed poczęciem i w I
trymestrze ciąży. 
Skład: Jedna tabletka zawiera: kwas foliowy 0,4 mg.
Składniki pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia kukurydziana, aromat maracuja,
krzemionka koloidalna, magnezu stearynian.
Wskazania: Profilaktycznie kobietom w wieku rozrodczym przed poczęciem i w I trymestrze ciąży w celu zmniejszenia ryzyka powstania
wad cewy nerwowej u dzieci. Zalecany także w Stanach niedoboru kwasu foliowego i profilaktyce miażdżycy.
Uzupełnia niedobory kwasu foliowego w organizmie. Zapobiega wystąpieniu wad wrodzonych płodu, zmniejsza ryzyko wystąpienia
wady cewy nerwowej. Kwas foliowy spełnia istotną rolę w organizmie. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych, odgrywa ważną
rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe (układ krwiotwórczy, nabłonek przewodu pokarmowego, tkanki płodu).
Kiedy brak jest odpowiedniej ilości kwasu foliowego, może dojść do niedokrwistości, biegunki, a jeśli stan ten przedłuża się, należy liczyć
się ze skutkami spowolnienia syntezy DNA i podziału komórek, a nawet upośledzeniem funkcji układu nerwowego. Zaburzenia
dotyczące podziału komórek sprzyjają powstawaniu raka, niedobór kwasu foliowego może więc powodować transformacje
nowotworowe.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas foliowy.
Informacje dodatkowe: Wady cewy nerwowej mogą wystąpić u zdrowych kobiet. Kobiety, które uprzednio urodziły dzieci dotknięte wadą
lub pochodzą z rodzin, w których ta wada wystąpiła, powinny zgłosić się do Poradni Genetycznej, a kwas foliowy zalecany jest wówczas
w dawkach większych, ustalonych przez lekarza.
Status:  Lek OTC

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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