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Espumisan Easy granulki 0,125 g 14 sasz.
 

Cena: 18,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 14 sasz.

Postać granulki

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Po niektórych posiłkach i napojach w przewodzie pokarmowym gromadzą się gazy, co objawia się nieprzyjemnym uczuciem pełności, a
brzuch przypomina... balon.
Na domiar złego burczenia w żołądku sprawia, że czujemy się niekomfotowo i najchętniej odizolowalibyśmy się od świata do czasu
ustąpienia dolegliwości. Espumisan Easy zawiera symetykon, który szybko i bezpiecznie usuwa nadmiar gazów z przewodu
pokarmowego. Espumisan Easy to łatwe do połknięcia granulki, które błyskawicznie rozpuszczają się w jamie ustnej. Uczucie pełności i
ucisku znika!

Sposób użycia i dawkowanie: 
Doustnie. Należy wysypać granulki bezpośrednio na język i połknąć. W razie potrzeby można popić je wodą. (ale nie jest to konieczne).
Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia powinny zażywać zawartość 1 saszetki przed lub po posiłku. W razie potrzeby zawartość
saszetki można także zażyć przed pójściem spać. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć, zażywając jednorazowo 2 saszetki.
Dobowa dawka nie powinna przekraczać 8 saszetek, co odpowiada 1000 mg symetykonu.
Dzieci w wieku od 6 do 14 lat powinny zażywać zawartość 1 saszetki przed lub po posiłku. W razie potrzeby zawartość 1 saszetki można
także zażyć przed pójściem spać. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 saszetek, co odpowiada 375 mg symetykonu.

Przeciwwskazania:
Indywidualna nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Kobiety w ciąży i
karmiące piersią przed zastosowaniem powinny zasięgnąć opinii lekarskiej lub farmaceutycznej.

Uwagi:
Nie przekraczać zalecanej dawki dobowej.
Preparat należy przyjmować do ustąpienia dyskomfortu, ale nie dłużej niż 30 dni. Jeżeli dyskomfort nie ustąpi w ciągu 30 dni, należy
skonsultować się z lekarzem.
Zawartości saszetki nie należy dzielić.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
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niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej z dala od światła i wilgoci. Chronić przed
dziećmi.

Składniki :
Każda saszetka zawiera 125 mg symetykonu.
Inne składniki wyrobu medycznego to: sorbitol, talk, kwas jabłkowy, aromat cytrynowy, aromat kremowy.
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