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Hydronea citron x 10 sasz
 

Cena: 12,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukoza bezwodna, chlorek sodu, kwas cytrynowy, chlorek potasu, cytrynian sodu, aromat cytrynowy, aspartam, acesulfam K

Zawartość w 100g produktu:

białko 0,4g*
węglowodany (glukoza bezwodna) 65,22g*
tłuszcz 0,0g

Zawartość w 100ml produktu gotowego do spożycia:

białko 0,008g*
węglowodany (glukoza bezwodna) 1,35g*
tłuszcz 0,0g

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
10 saszetek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Hydronea citron przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci pow. 3 roku życia do uzupełniania płynów i składników mineralnych w stanach
odwodnienia organizmu podczas biegunki i wymiotów.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest występowanie krwi w stolcu, słaba wydolność nerek, wstrząs hemodynamiczny oraz
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niedrożność jelit.
Produkt zawiera fenyloalaninę i nie jest wskazane jego stosowanie przez osoby cierpiące na fenyloketonurię.
Jedna saszetka zawiera około 2,7 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny zachować ostrożność.

Stosowanie
Zawartość 1 saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej i przegotowanej wody. Podawać schłodzone.
Sporządzonego roztworu nie należy dosładzać.
Stosować pod nadzorem lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Ważne informacje
Produktu nie należy stosować pozajelitowo.
Produkt zawiera sód. Osoby z wysokim ciśnieniem krwi i/lub cierpiące na schorzenia sercowo-naczyniowe powinny zachować
ostrożność.
W przypadku odwodnienia w wyniku utrzymującego się przez dłuższy czas lub regularnie powtarzającego się częstego oddawania
wodnistych stolców lub częstego oddawania wodnistych stolców przebiegającego z gorączką należy skonsultować się z lekarzem
rodzinnym.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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