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Calominal Duo proszek do sporządzania zawiesiny 150 g
 

Cena: 57,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 g

Postać Proszki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Na co jest Calominal Duo – proszek do sporządzania zawiesiny 150 g? To wyrób medyczny wspomagający leczenie nadwagi oraz
kontrolę masy ciała. Dzięki swoim właściwościom Calominal Duo ogranicza wchłaniania lipidów i węglowodanów z pożywienia.
Składniki wyrobu medycznego mają zdolność wiązania tłuszczy i węglowodanów odpowiedzialnych za wzrost masy ciała.
Przyjmowanie wyrobu medycznego Calominal Duo wpływa na zmniejszenie kaloryczności spożywanych posiłków. Dodatkową funkcją
Calominalu Duo jest ograniczenie wchłaniania złego cholesterolu wraz z pożywieniem, co korzystnie wpływa na stan zdrowia organizmu.
Ponadto Calominal Duo zwiększa uczucie sytości, co dodatkowo wpływa na obniżenie masy ciała. Wraz ze stosowaniem wyrobu
medycznego Calominal Duo zaleca się aktywność fizyczną oraz wdrożenie zasad zdrowego żywienia. Podczas stosowania tego wyrobu
medycznego co najmniej jeden posiłek powinien zawierać wysokowartościowe oleje i tłuszcze. Tym sposobem pokryte zostanie dzienne
zapotrzebowanie na witaminy D, K oraz E, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Podczas przyjmowania wyrobu medycznego Calominal
Duo należy zwrócić uwagę na dostarczanie odpowiedniej ilości płynów.

Kiedy nie należy stosować wyrobu medycznego Calominal Duo? Nie powinny przyjmować go dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży lub
karmiące piersią. Nie należy go stosować w przypadku uczulenia na skorupiaki, mięczaki, a także ryby bądź na jakikolwiek składnik
wyrobu. Pełny skład Calominalu Duo znajduje się w ulotce. Osoby powyżej 80. roku życia decyzję o obniżeniu masy ciała powinny
skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazaniem do stosowania Calominalu Duo jest zbyt niska masa ciała. Jej wyznacznikiem jest poziom BMI poniżej 18,5. 
Wyrobu medycznego Calominal Duo nie należy stosować również w przypadku występowania chorób zapalnych układu pokarmowego,
a także dysfagii, zaparć, niestrawności, objawów niedrożności jelit, polipów jelita, porażenia żołądka lub operacji zmniejszenia żołądka. W
przypadku jakichkolwiek zaburzeń trawienia, przemiany materii oraz podczas przyjmowania leków wpływających na obniżenie
perystaltyki jelit przed przyjęciem Calominalu Duo zaleca się konsultację z lekarzem. Nie należy stosować wyrobu medycznego w
przypadku przyjmowania leków lipofilowych (do tej grupy leków należą m.in. doustne środki antykoncepcyjne, witaminy D, E, K, a także
niektóre spośród antybiotyków). Konsultacja z lekarzem jest niezbędna w przypadku jednoczesnego stosowania leków
hipolipemizujących oraz hipoglikemizujących. Jakiekolwiek leki przyjmowane w sposób długotrwały przed zastosowaniem wyrobu
medycznego Calominal Duo wymagają konsultacji z lekarzem.
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Calominal Duo – proszek do sporządzania zawiesiny 150 g jest barwiony betakarotenem – substancją bogatą w witaminę A. Podczas
stosowania wyrobu medycznego nie wskazane jest przyjmowanie preparatów zawierających witaminę A – 4 dawki Calominalu Duo
pokrywają 116% dziennego zapotrzebowania.

Calominal Duo występuje w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny. W opakowaniu znajduje się łyżeczka miarowa. Pozwala ona na
dokładne odmierzenie jednej dawki, czyli 2,5 g (proszek powinien sięgać linii 5 ml na miarce). Proszek należy rozpuścić w 250 ml wody
poprzez energiczne mieszanie. Zawiesinę trzeba wypić bezpośrednio po sporządzeniu. W zależności od oczekiwanych efektów
stosowania wyrobu medycznego należy dobrać odpowiednie dawki. Jeśli funkcją Calominalu Duo ma być redukcja masy ciała, należy
przyjmować 2 dawki 2 razy dziennie. W przypadku kontroli masy ciała należy spożywać 1 dawkę wyrobu 2 razy dziennie. Istotne jest, aby
przyjmować wyrób medyczny Calominal Duo podczas dwóch głównych posiłków.

W trakcie stosowania Calominalu Duo działania niepożądane występują rzadko. W rzadkich przypadkach spowodowanych
przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów mogą wystąpić zaburzenia trawienia. W przypadku pojawienia się uporczywych i
przedłużających się zaparć należy przerwać stosowanie Calominalu Duo i skonsultować się z lekarzem. W bardzo rzadkich sytuacjach
mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki wyrobu medycznego. Reakcja może przybrać formę biegunki, nudności, wymiotów,
świądu, wysypki, potów, mrowienia, obrzmienia oraz bólów i zawrotów głowy. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy
przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Opis
Zastosowanie: Składniki wyrobu posiadają zdolność do wiązania lipidów i węglowodanów. Dzięki swoim właściwościom wyrób
medyczny Calominal duo zmniejsza ilość tłuszczów i cukrów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do
organizmu kalorii. Dodatkowo wyrób zwiększa uczucie sytości oraz ogranicza ilość przyswajanego z pożywienia cholesterolu. Poprzez
swoje działanie Calominal duo wspomaga redukcję i kontrolę masy ciała. Stosowanie wyrobu powinno być połączone z aktywnością
fizyczną oraz ze zdrowym odżywianiem.

Cechy

wspomaga leczenie nadwagi
zmniejsza ilość wchłanianych tłuszczów + zmniejsza ilość wchłanianych węglowodanów

Składniki
glukomannan, chitozan, kwas cytrynowy, aromat multitropic, maltodekstryna DE 20, acesulfam K, sukraloza, betakaroten, sacharynian
sodu

Stosowanie
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Calominal duo należy przeczytać uważnie całą instrukcję użycia zamieszczoną na
opakowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Sposób postępowania z wyrobem
Calominal duo należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.

Do opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa umożliwiająca odmierzenie dawki wyrobu. 1 dawka to 2,5 g proszku, co odpowiada
pełnej, płaskiej łyżeczce proszku (wypełnienie łyżeczki do poziomu oznaczonego jako 5 ml).

Redukcja wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po 2 dawki.
Kontrola wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po 1 dawce.

Odmierzoną ilość wyrobu należy rozpuścić w co najmniej 250 ml wody.
Energicznie wymieszać i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Wyrób należy przyjmować tylko do dwóch głównych posiłków. Aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania organizmu na rozpuszczalne w
tłuszczach witaminy D, E i K oraz podstawowe kwasy tłuszczowe należy spożywać przynajmniej jeden posiłek zawierający
wysokowartościowe oleje i tłuszcze. W czasie stosowania wyrobu medycznego Calominal duo zaleca się przyjmowanie co najmniej 2-3
litrów płynów dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła i wilgoci.
Unikać zanieczyszczenia wyrobu.
Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 30 dni.
Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności
Nie stosować u dzieci i młodzieży.
Nie stosować w przypadku uczulenia na produkty ze skorupiaków, ryb lub mięczaków lub na którykolwiek ze składników wyrobu.

Nie stosować u osób: ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) niższym niż 18,5, z dysfagią, z chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego
(refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków), z objawami niedrożności jelit, z porażeniem żołądka, z polipami
jelita, z ciężką niestrawnością, z zaparciami, po operacji obejścia lub zmniejszenia żołądka.

Osoby, u których występują zaburzenia trawienia lub przemiany materii oraz osoby przyjmujące leki ograniczające perystaltykę jelit
powinny skonsultować z lekarzem możliwość stosowania wyrobu Calominal duo.
Osoby w wieku powyżej 80 lat nie powinny odchudzać się bez zgody lekarza.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wyrób jest barwiony betakarotenem, który jest źródłem witaminy A. Betakaroten zawarty w 4 dawkach wyrobu pokrywa ok. 116 %
dziennego zapotrzebowania na witaminę A. W trakcie stosowania Calominalu duo nie należy przyjmować preparatów witaminy A. Nie
stosować wyrobu Calominal duo jednocześnie z lekami lipofilowymi (np. doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, witaminami D, E i K,
niektórymi antybiotykami). Należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin między przyjęciem leków a przyjęciem wyrobu Calominal duo.
Osoby przyjmujące leki hipolipemizujące (np. statyny, fibraty) lub leki hipoglikemizujące (przeciwcukrzycowe) mogą zastosować
Calominal duo tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Calominal duo nie jest zamiennikiem tych leków. Jeśli jakiekolwiek leki są
przyjmowane długotrwale przed zastosowaniem wyrobu Calominal duo należy skonsultować się z lekarzem.

Wyrób nie ma zdolności wiązania takich składników pożywienia jak białko czy alkohol.

Możliwe działania niepożądane
W rzadkich przypadkach, spowodowanych przyjmowaniem zbyt małej ilości płynów, mogą wystąpić zaburzenia trawienia (zaparcia,
wzdęcia, uczucie pełności, zgaga, bóle brzucha). Jeśli wystąpią uporczywe zaparcia należy zaprzestać stosowania wyrobu Calominal
duo i zasięgnąć porady lekarza.
W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja alergiczna (w poszczególnych przypadkach objawiająca się: biegunką,
nudnościami, wymiotami, wysypką skórną, świądem, obrzmieniem, potami, mrowieniem, dreszczami, zawrotami lub bólami głowy). Jeśli
wystąpią objawy reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania wyrobu Calominal duo i zasięgnąć porady lekarza.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Ważne
Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1434

Zawartość opakowania
150

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