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Calominal, 60 tabletek
 

Cena: 53,76 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Calominal, 60 tabletek

CALOMINAL to wyrób medyczny, który wspomaga proces redukcji tkanki tłuszczowej. Zmniejsza wchłanianie tłuszczów z jedzenia oraz
ogranicza ilość przyjmowanych z pokarmem kalorii.

Skład:.
Celuloza, Chitoza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, poliwinylopirolidon, dwutlenek krzemu.

Działanie:
CALOMINAL to wyrób medyczny, który stanowi źródło chitozanu posiadającego zdolność do wiązania znacznych ilości tłuszczów. Nie
zostaje on strawiony i wraz ze związanymi lipidami ulega wydaleniu z organizmu. Preparat odpowiada za ograniczenie ilości tłuszczów
wchłanianych z jedzenie. Jednocześnie zmniejsza ilość kalorii przyjmowanych przez organizm. Wyrób redukuje także ilość
wchłanianego z jedzenia cholesterolu. CALOMINAL wspomaga proces odchudzania. Najlepsze efekty przynosi stosowany w połączeniu
z ćwiczeniami fizycznymi oraz właściwą dietą.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu (produkty ze skorupiaków, ryb, mięczaków lub którychkolwiek ze składników wyrobu)
równoczesne stosowanie z preparatami lipofilowymi (np. doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, witaminami A, D, E i K, niektórymi
antybiotykami)
stosowanie u dzieci poniżej 3 roku życia
stosowanie w przypadku wskaźnika BMI niższego niż 18,5

Wskazania:
Zaleca się wykorzystywanie preparatu w celu wspomagania leczenia nadwagi, kontrolowania masy ciała, a także ograniczenia
przyswajania cholesterolu.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Dawkowanie:
Stosować doustnie. W celu zredukowania masy ciała należy stosować 2 tabl. x 2/24h (najlepiej w połączeniu ze zdrową dietą i
aktywnością fizyczną). W celu utrzymania wagi ciała zaleca się stosować 1 tabl. x 2/24h. Preparat należy popijać szklanką wody. W
czasie jego stosowania wskazane jest przyjmowanie około 2-3 litrów płynów. Tabletki zażywać w odstępie ok 4h od przyjęcia innych
leków.
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