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Ulotka dla pacjenta 

Należy  przeczytać  uważnie  całą  ulotkę,  ponieważ  zawiera  ona ważne  informacje  dla 
pacjenta. 
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było  leczyć niektóre schorzenia bez pomocy 
lekarza.  Aby  jednak  uzyskać  dobry  wynik  leczenia,  należy  stosować  Revalid ®  ostrożnie  i 
zgodnie z informacją w ulotce. 
  Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie  potrzeby. 
  Należy  zwrócić  się  do  lekarza  lub  farmaceuty,  gdy  potrzebna  jest  rada  lub  dodatkowa 

informacja. 
  Jeśli  objawy  nasilają  się  lub  nie  ustępują  po  3  miesiącach,  należy  skontaktować  się  z 

lekarzem. 

Revalid ® 

Kapsułki 

Skład 

Jeden kapsułka  zawiera jako substancje czynne: 

DLmetioninę  100,0 mg 
Lcystynę  50,0 mg 
Pantotenian wapnia  50,0 mg 
Witaminę B1  (chlorowodorek tiaminy)  1,5 mg 
Witaminę B6  (chlorowodorek pirydoksyny)  10,0 mg 
Kwas paminobenzoesowy  20,0 mg 
Żelazo (jako chelat)  2,0 mg 
Cynk (jako chelat)  2,0 mg 
Miedź (jako chelat)  0,5 mg 
Wyciąg z prosa  50,0 mg 
Wyciąg z kiełków pszenicy  50,0 mg 
Drożdże piwne  50,0 mg 

Pozostałe  składniki:  krzemu  dwutlenek  koloidalny,  żelatyna,  indygotyna  (E  132), 
żółcień chinolinowa (E 104). 

Dostępne opakowania 

Opakowanie zawierające 30, 90 lub 120 kapsułek. 

Podmiot odpowiedzialny 
Ewopharma AG 
Vordergasse 43 
8200 Schaffhausen, Szwajcaria 

Wytwórca 
Sipharm Sisseln 10 
Bahnhofstrasse 14 
CH4334 Sisseln, Szwajcaria
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Spis treści ulotki: 
1.  Co to jest Revalid ®  i w jakim celu się go stosuje 
2.  Zanim zastosuje się Revalid ® 
3.  Jak stosować Revalid ® 
4.  Możliwe działania niepożądane 
5.  Przechowywanie 
6.  Inne informacje 

1. Co to jest Revalid  i w jakim celu się go stosuje 

Revalid ®  to preparat złożony, zawierający witaminy z grupy B, aminokwasy siarkowe, 
sole mineralne, drożdże piwne, wyciąg z prosa i kiełków pszenicy. 
Aminokwasy zawierające siarkę  (metionina  i cystyna) są niezbędne do prawidłowej 
syntezy keratyny, podstawowego składnika białkowego włosów i paznokci. Pozostałe 
składniki  biorą  aktywny  udział  w  przemianie  białkowej,  a  ich  niedobory  sprzyjają 
schorzeniom włosów i paznokci. 
Revalid ® stosuje się jako preparat pomocniczy w leczeniu niedoborów aminokwasów 
siarkowych i witamin oraz związanych z nimi schorzeń włosów i paznokci. 

2. Zanim zastosuje się Revalid  

Nie należy  stosować leku Revalid ®  w przypadku znanej nadwrażliwość na 
którykolwiek ze  składników preparatu. 

Informacja dla chorych na cukrzycę: 
Wartość kaloryczna 1 kapsułki wynosi  6,7 kJ (1,6 kcal). 

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią 

Brak  wystarczających  danych    dotyczących  stosowania  preparatu  Revalid ®  przez 
kobiety  będące  w  ciąży  lub  karmiące  piersią,  dlatego  nie  należy  go  stosować  w 
okresie ciąży i karmienia piersią. 

Stosowanie  leku u niemowląt i małych dzieci 

Nie należy stosować preparatu Revalid  u niemowląt  i małych dzieci ze względu na 
niewystarczające dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej. 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów 
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
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Stosowanie innych leków 

Podczas  leczenia  przeciwbakteryjnymi  sulfonamidami,  preparat  Revalid ®  należy 
odstawić,  gdyż  jeden  z  jego  składników:  kwas  paminobenzoesowy  osłabia 
przeciwbakteryjne działanie sulfonamidów. 

3. Jak stosować preparat Revalid  

Jak często i jak duże ilości  preparatu Revalid ® należy przyjmować 
Zwykle stosuje się 1 kapsułkę 3 razy na dobę. 
W  przypadkach  zaawansowanych  schorzeń  włosów  lub  paznokci  zaleca  się 
rozpoczęcie leczenia większymi dawkami: 3 razy na dobę po 2 kapsułki przez jeden 
miesiąc, a następnie 3 razy na dobę po 1 kapsułce. 

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować preparat Revalid ® 

Lek  należy  przyjmować  bezpośrednio  przed  lub  podczas  posiłków,  z  dostateczną 
ilością płynu. 

Jak długo należy stosować preparat Revalid ® 

Mimo  iż  zadowalające  wyniki  mogą  wystąpić  już  pod  koniec  pierwszego  miesiąca 
podawania,  leczenie preparatem Revalid ®  należy kontynuować przez  trzy miesiące. 
W razie konieczności, leczenie może być przedłużone lub powtarzane. 

W przypadku przyjęcia większej dawki preparatu Revalid ® niż zalecana: 
Brak  doniesień  dotyczących  specyficznych  objawów  w  wyniku  przedawkowania 
preparatu  Revalid ® .  Możliwe  jest  wystąpienie  zaburzeń  ze  strony  przewodu 
pokarmowego, np. biegunki. 

W  razie  jakichkolwiek  wątpliwości,  poinformuj  swojego  lekarza  o  fakcie 
przedawkowania, aby mógł podjąć decyzje odnośnie dalszego postępowania. 

4. Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek,  Revalid ®  może powodować działania niepożądane. 
Po dawce 6 kapsułek na dobę mogą wystąpić lekkie zaburzenia ze strony przewodu 
pokarmowego (biegunki). W takich przypadkach najlepiej stosować dawkę  trzy razy 
na dobę po 1 kapsułce.
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U  niektórych  osób  w  czasie  stosowania  preparatu    Revalid  mogą  wystąpić  inne 
działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niż 
wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 

5. Przechowywanie 

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

Przechowywać  w  suchym  miejscu,  chronić  przed  działaniem  światła  i  wysokich 
temperatur. 

Nie należy stosować leku po terminie ważności podanym na opakowaniu. 

6. Inne informacje 

W  celu  uzyskania  bardziej  szczegółowych  informacji,  należy  zwrócić  się  do 
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 

Ewopharma AG Sp. z o.o. 
Ul. Świętokrzyska 36 m. 16 
00116 Warszawa 

Data opracowania ulotki: 16.09.2003


