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Espumisan MAX kaps.miękkie 20 kaps.
 

Cena: 13,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Zwalczanie dolegliwości towarzyszących zaburzeniom żołądkowo-jelitowym. Lek może być podawany również pacjentom w celu
przygotowania do badań diagnostycznych.

Właściwości:
Espumisan Max w formie kapsułek to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych
z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowych (wzdęcia, ucisk, uczucie pełności).

Jedna kapsułka o dawce 140 mg symetykonu skutecznie rozbija i rozprasza gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym,
zmniejszając uczucie ucisku i pełności w jamie brzusznej.

Składniki:
1 kapsułka zawiera: 140mg symetykonu oraz substancje pomocnicze.

Sposób użycia:
Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: 3 do 5 kapsułek dziennie.

Ważne informacje:
Espumisan® MAX zawiera symetykon, który wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiekolwiek reakcje
chemiczne, dlatego może być stosowany z innymi lekami.
Zawiera substancję chemicznie obojętną, dlatego można go stosować bez żadnych ograniczeń zdrowotnych i wiekowych.
Nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
Z reguły symetykon można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią bez ograniczeń, gdyż jest wydalany z jelit w postaci
niezmienionej i nie wchłania się do organizmu.
Jednakże przed zastosowaniem Espumisan® MAX w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
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Nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
Nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia.

Opakowanie:
20 kapsułek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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