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Alugastrin 3 FORTE x 20 sasz
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Mucosave® (ekstrakt z liści Opuncji Figowej i liści Oliwki Europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, maltodekstryna, fruktoza,
sukraloza, krzemionka, aromaty.

Wskazania i działanie
Alugastrin 3 FORTE jest wskazany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, w złagodzeniu objawów takich jak: zgaga,
bóle żołądka, refluksowe zapalenie przełyku, zarzucanie kwaśnej treści żołądka, problemy z trawieniem, kaszel oraz zapalenie krtani i
gardła.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników.Obecność sodu w składzie wymaga ostrożności
podczas stosowania u pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością serca lub nerek; biorąc pod uwagę brak odpowiednich badań i
danych dotyczących stosowania u kobiet w ciąży i u dzieci w wieku poniżej 12 lat, należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem;
biorąc pod uwagę brak odpowiednich badań i danych podczas przyjmowania wielu produktów, należy skonsultować się z lekarzem, czy
możliwa jest interakcja.

Dawkowanie
Wsypać zawartość saszetki do szklanki i napełnić do połowy wodą (niegazowaną), energicznie mieszać do uzyskania jednorodnej
zawiesiny, a następnie wypić. Zaleca się przyjmowanie jednej saszetki wieczorem przed snem. Druga saszetka może być przyjęta w
ciągu dnia, po posiłku, w przypadku takiej konieczności. Maksymalne zalecane leczenie to 30 dni.

Producent
Dystrybutor: URGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

Informacje dodatkowe
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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