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BElEGTÁJÉKOZTATÓ
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.
E recept nélkül kapható gyógyhatású szert Ön orvosí felügyelet nélkül alkalmazhalja az alábbiakban meghatározott
betegségek megelőzésére ill. kezelésére. Az optímális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény
kőrültekintő , előírásszeru alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
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REVALlD®kapszula
Mi a Reva lí~ kapszula?
Gyógyszemek nem minősülő , haj- és körömregeneráló hatású készítmény, melynek hatását klinikai vizsgálatok
bizonyították.
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Milyen hatása van a Revalí~ kapszulának?
Megállílja a hajhullást, serkenti a hajnövekedést.

Kedvezően

befolyásolja a korpásodást, a viszketést, a seborrhoeát.

szükséges anyagokkal:
- a hajhagymák felépitéséhez,
- az alsó börrétegek erős ítésé hez,
- a hajfelszín jó küllemének fenntartásához.
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Erősíti a kőrmöket. A Revali~ kiegészíti a napi táplálékot, tartalmaua a hiányzó építő és regulator anyagokat a haj, illetve
a köröm optimális növekedése, fejlödése és meg újulása szempontjából. A Revali~ ellálja a hajat és a körmöket a

Mi a Revalícf® kapszu la hatóanyaga?
Hatóanyagok: 100 mg metionin (DL-methioninum), 50 mg cisztin (L-cystinum), 50 mg kalcium pantotenát (calcii
panthotenas), 50 mg köles- és 50 mg búzacsíra kivonat (Millii flavi et Tritici germinís extr.), 50 mg orvosi élesztö (Faex
medicinalis), 20 mg paraamino-benzoesav (acid um p-amino-benzoicum), 10 mg Bs-vitamin (pyridoxini hydrochloridum), 1,5
mg Bl -vitamin (thiamini hydrochloridum), nyomelemek (Aminochel) [2 mg vas (ferrum), 2 mg cink (zincum), 0,5 mg réz
(cuprum)] komplex kötésbenIkapszula.
Mit tartalmaz még a készítmény?
Segédanyagok: kolloid szilícium-dioxid, akáciamézga, a kapszulahéjban zselatin, valamint
indigokarmin (E 132) színezöanyagok.

kinolinsárga (E 104) és

Milyen esetben alkalmazza a Revalíd® -ot?
A készítmény alkalmazható különbözö eredetű hajhullás, kopaszodás megállítására, lassítására az alábbi esetekben;
- valamely betegség vagy gyógyszeres kezelés következményeként, várandós állapot ideje alatt kialakult hajhullás (első
trimeszter kivételével), valamint kimerültség, rossz általános állapot, nem kielégitö táplálkozás miatt kialakult h aj h u II á s
kezelésére,
- hajnövekedési zavarok kezelésére és a hajszerkezet javítása törékeny, fénytelen haj esetén,
- a köröm növekedésének és küllemének nem fertözéses eredetű rendellenességeínek kezelésére.
Milyen esetben ne aJkaimazza a Revali~ -ot?
- A készítményt ne alkalmaua, ha valamely alkotó komponenssel szemben egyéni túlérzékenysége (allergiás) van!
- Nem javallott hormonális zavarok átlal okozott hajhullásnál és fe rtőzéses eredetű kőrőmbetegségek esetén.
- Ne alkalmaua a készitményt súlyos májbetegség fennállásakor, urát- vagy foszfáttípusú veseköbetegségben,
savlútlengés esetén.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e a készítmény alkalmazását kizáró ok. Gondolja végíg a következőket: szed-e más gyógyszereket
(elsősorban vitaminokat, ásványi anyagokat vagy ezek kombinációit). Ha igen, vegye figyelembe ezen gyógyszerek vitamin
és/vagy ásványi anyag tartaimát.
Szedhetík-e a készítményt gyermekek?
Gyermekeknek 14 éves életkor alatt nem adható.

w

Szedhető-e a készítmény más gyógyszerekkel?
A Revalid® kapszula alkalmazását meg kell szakítani, ha bakteriális fertőzés miatt az orvos szulfonamid kezelést ir
elő, mivel annak hatását a Revalid® csökkentheti. A Revalid® kapszula nem szed hető levodopa-tartalmú készítményekkel
sem.
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Mit kell megfontolni várandósság- és szoptatás ideje alatt?
Ezen élethelyzetekben a készítmény szedésének megkezdése előtt kérjen tanácsot szake m bertől
Hogyan és mikor kell szedni a Revali~-ot?
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Az e lőí rt adagolásban közvetlenül étkezés e lőtt vagy kozben, kevés folyadékkal kell bevenni.
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Mi az ajánlott adag?
Fe l nőttek n ek és 14 éven felül i gyermekeknek 3x1 kapszula naponta . Súlyos esetekben cé lsze rű a kúrát napl 3x2 kapszula formájában kezdeni, majd az e lső hónap elteltével át lehet térn i a fenntartó kezelésre, melynek szokásos adagolasa
3x1 kapszula naponta.
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Mire kell még ügyelníe a készítmény szedése során?
A nem kielégítő táplálkozás, valamint káros fizikai vagy kémiai behatások (pl. festés , dauer stb.) a haj betegségeit és
növekedésének zavarait gyakran nagymértékben befolyásolhatja. A táplálkozás tekintetében a lehetséges mértékig
kiegyensúlyozottságra és változatosság ra ajánlatos törekednie, kerüln i a szigorú korlátozó diétákat (vegetáriánus vagy
túlzottan kalóriaszegény táplálkozás). Lehető ség szerint a körmök védelmére ajánlatos a háztartáSI munkákhoz
gumikesztyű használata .
Mennyi ideig szedhető a készítmény?
A Revalid® kúra rendszerint 2-3 hónapig tart. Legtöbbször a kúra első hónapja során megáll a kóros hajhullás, és 2-3
hónap múlva a hajszerkezet jelentős változása figyelhető meg . Szükség esetén a kúra meghosszabbítható vagy
megismételhető .

Ha egy adagot elfelejt bevenni, a készitmény szedését változtatás nélkül folytathatja.

Hogyan tárolja a készítményt?
A készitmény gyermekektöl elzárva tartandó l
A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után a készitményt ne használja!
Csomagolási egység : 30 db, 90 db
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Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Revali ~ kapszula?
Napi 6 kapszula adagolásánál esetenként enyhe emésztési zavarok, ritkán fejfájás, ingerlékenység jelentkezhetnek,
ilyenkor az adagot napi 3x1 kapszulára kell csőkkenteni . Ha Ön bármilyen egyéb mellékhatást tapasztaina - amely nem
szerepel ebben a tájékoztatóban - hagyja abba a készítmény alkalmazását l

Tárolás: legfeljebb 25 °C-on, n edve sségtől védve
Nyilvántartási szám : OGY -1971991
Forgalomba hozatalí engedély jogosultja: TEVA Gyógyszergyár zR!.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13. az Ewopharma AG.
Svájc licence alapján

