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Calominal x 60 tabl
 

Cena: 54,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Calominal w postaci tabletek stosowany jest pomocniczo przez osoby dorosłe w celu redukcji i kontroli masy ciała.
Wspomaga walkę z nadwagą i jednocześnie przyczynia się do redukcji przyswajania cholesterolu. By jednak uzyskać satysfakcjonujące
efekty, zaleca się połączenie stosowania Calominal ze zdrowym odżywianiem oraz odpowiednią aktywnością fizyczną.

Na co jest Calominal? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest wspomaganie redukcji i kontroli masy ciała. Składnikiem
czynnym wyrobu medycznego Calominal jest chitozan. Substancja ta jest zdolna do wiązania lipidów w dużych ilościach. Chitozan nie
jest trawiony w układzie pokarmowym, więc w formie związanej z tłuszczami usuwany jest z organizmu. W ten sposób właśnie wyrób
medyczny Calominal przyczynia się do redukcji ilości wchłanianych z pokarmów tłuszczów i redukcji ilości dostarczanych w
konsekwencji do organizmu kalorii. Produkt jednocześnie nie wiąże innych składników pokarmowych, w tym cukru, białka czy
węglowodanów. Funkcją Calominal jest dodatkowo przyczynianie się do zmniejszania przyswajania z pokarmów cholesterolu.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Calominal. W skład każdej z nich wchodzi celuloza, chitozan, poliwinylopirolidon, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych oraz dwutlenek krzemu. Produkt należy stosować zgodnie ze wskazówkami dołączonymi do
opakowania, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli Calominal przyjmowany jest w celu redukcji masy ciała, należy przyjmować 2 tabletki w
częstotliwości 2 razy dziennie. Stosowanie wyrobu w celu kontroli masy ciała wymaga natomiast przyjmowania po 1 tabletce 2 razy
dziennie. Produkt należy stosować do dwóch głównych posiłków w ciągu dnia. Ważne, aby w czasie terapii stosować chociaż jeden
posiłek, w skład którego będą wchodzić wysokojakościowe tłuszcze, gdyż są one niezbędne, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie
organizmu na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminę A, D, E i K. Tabletki Calominal należy każdorazowo popijać szklanką
wody, a dodatkowo w czasie terapii należy pilnować, aby wypijać minimum 2-3 litry płynów dziennie.

Calominal to wyrób medyczny, który może wykazywać także działania niepożądane. Rzadkie przypadki skutków ubocznych Calominal
są zwykle związane z niedostateczną ilością przyjmowanych przez pacjenta w czasie terapii płynów. Wówczas mogą się pojawić
uporczywe zaparcia i jest to wskazaniem do zaprzestania stosowania produktu oraz kontaktu z lekarzem. Bardzo rzadko natomiast
pojawiają się reakcje alergiczne różnego typu. Mogą być to nudności, wymioty i biegunka, a nawet poty, wysypka skórna, świąd,
obrzmienie czy też dreszcze, mrowienie, a nawet bóle lub zawroty głowy. Jest to wskazanie do zaprzestania stosowania wyrobu
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medycznego i kontaktu z lekarzem.

Wyrób medyczny Calominal nie powinien być stosowany przez pacjentów mających nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji
wchodzących w jego skład. Przeciwwskazaniem Calominal jest również uczulenie na produkty rybne, a także wyroby ze skorupiaków
lub mięczaków. Produkt nie powinien być stosowany w przypadku BMI niższego niż 18,5. Kobiety spodziewające się dziecka lub
karmiące piersią powinny odłożyć w czasie leczenie nadwagi, ewentualnie leczyć się pod ścisłą kontrolą lekarza. Produkt nie może być
stosowany u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Jeśli zajdzie potrzeba podawania go dzieciom starszym i młodzieży, jest to dopuszczalne
wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 80 lat) nie powinni się odchudzać, jeśli lekarz
wyraźnie tego nie zaleci.

W przypadku zaburzeń trawienia lub zaburzeń przemiany materii zaleca się konsultację z lekarzem przed ewentualnym zażyciem
Calominal. Skonsultować się z lekarzem powinni także pacjenci, którzy przyjmują leki ograniczające perystaltykę jelit. Wyrób medyczny
nie powinien być łączony z lekami lipofilnymi – należy zachować między nimi minimum 4-godzinny odstęp. Jeśli natomiast pacjent
stosuje leki hipolipemizujące, powinien przed rozpoczęciem terapii Calominal skonsultować się z lekarzem.

Skład
celuloza, chitozan, poliwinylopirolidon, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu

Wskazania i działanie

Zawarty w preparacie, chitozan posiada zdolność do wiązania dużych ilości lipidów. Nie ulega on stwardnieniu i razem z
związkami tłuszczowymi zostaje wydalony z organizmu.
Dzięki swoim właściwościom Calominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość
dostarczanych do organizmu kalorii.
Dodatkowo wyrób ogranicza również ilość przyswajanego z pożywienia cholesterolu. Preparat wspomaga redukcję i kontrolę
masy ciała.

Dawkowanie
Redukcja wagi ciała: przyjmować 2razy dziennie po 2 tabletki.
Kontrola wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po 1 tabletce

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na produkty ze skorupiaków, ryb lub mięczaków lub którykolwiek ze składników wyrobu.
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła i wilgoci.
Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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