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Ibuvit C 30 ml
 

Cena: 15,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/ml

Opakowanie 30 ml

Postać krop.doustne

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Ibuvit C krople doustne to produkt stanowiący bogate źródło dobroczynnej witaminy C, która odpowiada m.in. za wzmocnienie
odporności i przyśpieszenie gojenia się uszkodzonej skóry lub kości.

Skład:
1 ml zawiera 100 mg kwasu askorbowego. 1 kropla zawiera 5 mg kwasu askorbowego. Pozostałe składniki to: glicerol, woda
oczyszczona.

Działanie:
Ibuvit C krople doustne to lek, który dostarcza niemowlętom i dzieciom witaminy C. Składnik ten odgrywa niezwykle ważną rolę w
organizmie. Działa antyoksydacyjnie i zabezpiecza komórki organizmu przed szkodliwym oddziaływaniem wolnych rodników. Bierze
udział w procesie powstawania wielu tkanek organizmu (m.in. tkanki chrzęstnej, kostnej, zębowej). Przyśpiesza gojenie się ran i
zrastanie się złamanych kości. Wykazuje również właściwości immunostymulujące i wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego. Ibuvit C ma postać kropli doustnych, które są łatwe i wygodne w podawaniu.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe produktu
podwyższony poziom żelaza w organizmie związany np. ze zbyt dużym poborem żelaza (hemochromatoza), występowaniem
anemii sierpowatej, ilościowym zaburzeniem syntezy hemoglobiny (talasemia) oraz zatruć produktami w których skład wchodzi
żelazo
szczawianowa kamica nerkowa

Wskazania:
Zaleca się wykorzystywanie produktu u niemowląt i dzieci w ramach suplementacji witaminy C w przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na tego składnik.
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Dawkowanie:
Stosować doustnie. Niemowlętom i dzieciom do 2 lat podawać 5-8 kropli/24h, po dodaniu do napoju lub jedzenia. U dzieci do 3 roku
życia należy stosować preparat wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Dzieciom w wieku 2-11 lat podawać 10 kropli/24h. U młodzieży w
wieku 12-17 lat stosować 15-20 kropli/24h.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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