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4. sz. melléklet: Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára 
 
 
Revalid kemény kapszula 
 
Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el 
figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!  
 
Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt (továbbiakban Revalid kapszula) 
mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze 
által elmondottaknak megfelelően alkalmazza! 

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is 
szüksége lehet! 

- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy 
gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra 
is vonatkozik. 

- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. 
  
Tulajdonság/hatás  
Gyógyszernek nem minősülő, haj- és körömregeneráló gyógyhatású készítmény, melynek hatását 
klinikai vizsgálatok bizonyították. 
 
A Revalid kapszula megállítja a hajhullást, serkenti a hajnövekedést. Kedvezően befolyásolja a 
korpásodást, a viszketést, a seborrhoeát. Erősíti a körmöket. A Revalid kiegészíti a napi táplálékot, 
tartalmazza a hiányzó építő és regulátor anyagokat a haj, illetve a köröm optimális növekedése, 
fejlődése és megújulása szempontjából. 
A Revalid ellátja a hajat és a körmöket a szükséges anyagokkal 

 - a hajhagymák felépítéséhez, 
 - az alsó bőrrétegek erősítéséhez, 
 - a hajfelszín jó küllemének fenntartásához. 

 
Mi a Revalid kapszula hatóanyaga? 
1 kapszula tartalma: 1,5 mg B1-vitamin (Thiamini hydrochloridum), 10 mg B6-vitamin (Pyridoxini 
hydrochloridum, 20 mg paraamino-benzoesav (Acidum p-amino-benzoicum), 50 mg cisztin 
(Cystinum), 50 mg köles (Millii flavi semen) kivonat, 50 mg búzacsíra (Tritici gemini) kivonat, 
50 mg orvosi élesztő (Faex medicinalis), 50 mg kalcium-pantotenát (Calcii pantotenas), 
nyomelemek [65 mg Aminochel; 2 mg vas, 2 mg cink, 0,5 mg réz] komplex kötésben, 100 mg DL-
metionin (DL-metioninum).   
 
Mit tartalmaz még a készítmény? 
Segédanyagok: kolloid szilícium-dioxid, akáciamézga,  
Kapszulahéj; zselatin, indigókármin (E l32) és kinolinsárga (E l04), színezőanyagok. 
 
Mikor ajánlott a Revalid kapszula szedése? 
A készítmény alkalmazható különböző 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 kielégítő táplálkozás miatt kialakult hajhullás kezelésére, 

– hajnövekedési zavarok kezelésére és a hajszerkezet javítására törékeny, fénytelen haj esetén,  
– a köröm növekedésének és küllemének nem fertőzéses eredetű rendellenességeinek kezelésére.  
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Mikor nem szabad a Revalid kapszulát szedni? 
- A készítmény összetevőivel szembeni egyéni túlérzékenység (allergia) fennállásakor. 
- A hormonális zavarok által okozott hajhullás és fertőzéses eredetű körömbetegségek, és   
- súlyos májbetegség fennállásakor, urát- vagy foszfáttípusú vesekőbetegségben, savtúltengés 
esetén. 
 
Mit kell tudni a kapszula szedésének megkezdése előtt? 
Tudnia kell, hogy nincs-e a készítmény alkalmazását kizáró ok. Gondolja végig a következőket: 
szed-e más gyógyszereket (elsősorban vitaminokat, ásványi anyagokat vagy ezek kombinációit).  
Ha igen, vegye figyelembe ezen gyógyszerek vitamin és/vagy ásványi anyag tartalmát. 
 
Szedhetik-e a készítményt gyermekek? 
Gyermekeknek és 14 éves alatti serdülőknek a kapszula nem adható. 
 
Szedhető-e a készítmény gyógyszerekkel egyidejűleg? 
A Revalid kapszula alkalmazását meg kell szakítani, ha bakteriális fertőzés miatt az orvos 
szulfonamid kezelést ír elő, mivel annak hatását a Revalid csökkentheti. A Revalid kapszula nem 
szedhető levodopa-tartalmú készítményekkel sem.  
 
Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?  
A készítmény várandósság alatti alkalmazásakor az együtt szedett más készítmények (pl. multivitamin 
készítmények) miatt fokozott figyelem ajánlott. Az első trimeszterben alkalmazása nem javasolt. 
 
Ha Ön várandós vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a várandósság lehetősége vagy gyermeket 
szeretne, a készítmény szedésének megkezdése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy 
gyógyszerészével. 
 
Hogyan és mikor kell szedni a Revalid-ot? 
Az előírt adagolásban közvetlenül étkezés előtt vagy közben, kevés folyadékkal kell bevenni. 
 
Mi az ajánlott adag? 
Felnőtteknek és 14 éven felüli serdülőknek 3x1 kapszula naponta.  
Súlyos esetekben célszerű a kúrát napi 3x2 kapszula bevételével kezdeni, majd az első hónap 
elteltével át térni a fenntartó kezelésre, melynek szokásos adagolása 3x1 kapszula naponta. 
 
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény? 
Az összetevőkkel szembeni egyéni érzékenység fennállásakor allergiás reakciók (légzési 
problémák, bőrkiütések) előfordulhatnak.  
Napi 6 kapszula adagolásánál esetenként enyhe emésztési zavarok, ritkán fejfájás, ingerlékenység 
jelentkezhet, ilyenkor az adagot napi 3x1 kapszulára kell csökkenteni.  
 

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a 
betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen mellékhatásra is vonatkozik. 

 
Mire kell még ügyelnie a készítmény szedése során? 
A Revalid kúrát meg kell szakítani, ha szulfonamid kezelésre van szükség. 
A nem kielégítő táplálkozás, valamint káros fizikai vagy kémiai behatások (pl. festés, dauer stb.) a 
haj betegségeit és növekedésének zavarait gyakran nagymértékben befolyásolhatják. A táplálkozás 
tekintetében a lehetséges mértékig kiegyensúlyozottságra és változatosságra ajánlatos törekednie, 
kerülni kell a szigorú korlátozó diétákat (vegetáriánus vagy túlzottan kalória szegény táplálkozás). 
Lehetőség szerint a körmök védelmére ajánlatos a háztartási munkákhoz gumikesztyű használata. 
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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 készítmény szedését változtatás nélkül folytathatja. 
 
Hogyan tárolja a készítményt? 
A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! 
A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után a készítményt ne használja! 
 
Nyilvántartási szám: OGYI-197/1991 
 
Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás? 
Leírás: kemény kapszula. 0-s méretű, kemény zselatin kapszulába töltött, heterogén, sárgás-barna   

színű por. Világoszöld, átlátszó kapszulatest, sötétzöld, átlátszó kapszulasapka. 
 
Csomagolás: átlátszó PVC/PE/PVdC//Al buborékcsomagolásban, dobozban. 
 
Csomagolási egység: 30 db, 90 db 
 
Tárolás: Legfeljebb 25°C-on, az eredeti csomagolásban tárolandó. 
 
 
Forgalomba hozatali engedély jogosultja:  
Ewopharma International, s.r.o. 
Bratislava, Szlovákia 
az Ewopharma AG, Svájc licence alapján 
 
A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának helyi képviseletéhez: 
 

Ewopharma Hungary Kft.       
1021 Budapest 
Budakeszi út 73F 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2020.július 20.      . 


