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Folik 0,4 mg, 30 tabletek
 

Cena: 8,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,4 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

Opis
Folik, lek w postaci tabletek, gdzie substancją czynną jest witamina z grupy B Kwas foliowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas
foliowy mają kobiety w ciąży i karmiące piersią. Niedobory kwasu foliowego w tym okresie mogą prowadzić do powstania wad
wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego i twarzy u noworodka. Eksperci zalecają wszystkim kobietom zwiększenie spożycia
kwasu foliowego w okresie co najmniej 1 miesiąca przed spodziewanym zapłodnieniem i w pierwszych 12 tygodniach ciąży. W stanach
zwiększonego zapotrzebowania dieta może być niewystarczającym źródłem kwasu foliowego.

Wskazania
Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży.

Działanie
Uzupełnienie niedoborów kwasu foliowego w organizmie.

Dawkowanie
Zazwyczaj 1 tabletka (0,4 mg kwasu foliowego) raz na dobę przyjąć w trakcie posiłku, popić wodą, co najmniej przez 1 miesiąc przed
poczęciem i w pierwszym trymestrze (pierwsze 3 miesiące) ciąży.

Skład
Substancją czynną leku jest kwas foliowy.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, wapnia wodorofosforan bezwodny,
krzemionka koloidalna bezwodna, aromat Maracuja.

Przeciwwskazania
Uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Folik.

Działania niepożądane

Niezbyt często występują: skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd),
Rzadko występują: gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka; brak łaknienia, trudności w zasypianiu,
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senność, nadmierna pobudliwość nerwowa,

depresja,

Bardzo rzadko występują: obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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