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SOLAQ, Syrop, Laktuloza, 200ml
 

Cena: 17,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

SOLAQ, Syrop, Laktuloza, 200ml

Głównym składnikiem preparatu jest laktuloza, dwucukier składający się z galaktozy połączonej z fruktozą, o działaniu łagodnie
przeczyszczającym.

Składniki
laktuloza, woda oczyszczona, aromat wiśniowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Masa netto
200 ml

Właściwości składników
Solaq jest preparatem stosowanym w zaparciach.

Laktuloza nie podlega procesowi trawienia w jelicie cienkim, jest rozkładana w jelicie grubym do dwutlenku węgla i kwasów
organicznych, które na drodze osmotycznej zwiększają ilość wody w jelicie grubym, przyspieszają pasaż jelitowy oraz zmiękczają masy
kałowe, ułatwiając wypróżnienia.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci od 3 do 7 lat: 1 raz dziennie 5 ml syropu
Dzieci powyżej 7 roku życia: 1 raz dziennie 10 ml syropu
Dorośli: 1 raz dziennie 15 ml syropu
Syrop można przyjmować rozcieńczając go w wodzie lub innych płynach. Działanie laktulozy rozpoczyna się po 2 -10 godzinach od
podania. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia jednorazowo 15 ml syropu (10 g laktulozy) dziennie.

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

 
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przeciwwskazania: Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem. Osoby chore na
cukrzycę powinny przyjmować preparat pod nadzorem lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.
Chonić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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