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Lokomotiv syrop 130 ml
 

Cena: 15,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 130 ml

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Zingiberis rhizoma extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Lokomotiv w postaci syropu z wyciągiem z kłącza imbiru to
produkt, który mogą stosować osoby dorosłe, młodzież i dzieci od 3. roku życia. Jego działanie polega na przyczynianiu się do redukcji
dyskomfortu towarzyszącego podróżom niektórymi środkami transportu, pozytywnie wpływa także na poprawę samopoczucia pacjenta.

Na co jest syrop Lokomotiv? Wskazaniem do stosowania produktu są dolegliwości odczuwane w czasie podróżowania różnymi
środkami lokomocji. Syrop może być przydatny, jeśli pacjent przy podróży samochodem, autobusem, pociągiem, samolotem czy
statkiem odczuwa mdłości, skołowanie lub zmaga się z wymiotami. W skład produktu wchodzi wyciąg z kłącza imbiru. Jest to roślina,
która w medycynie stosowana jest w celu łagodzenia dolegliwości takich jak mdłości czy odczucia wymiotne, które wpływają
negatywnie na samopoczucie podróżującego pacjenta oraz sam komfort tej podróży. Dzięki zawartości imbiru dietetyczny środek
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Lokomotiv przyczynia się do redukcji wspomnianych dolegliwości, jednocześnie
korzystnie wpływając na samopoczucie lokomocyjne danej osoby. Syrop Lokomotiv ma słodki smak, dzięki czemu nie jest
problematyczne podawanie go również młodszym dzieciom.

Opakowanie zawiera 130 ml syropu Lokomotiv. W skład 5 ml wchodzi 30 mg wyciągu z kłącza imbiru, a także składniki pomocnicze.
Wśród nich znajduje się woda i cukier oraz dodatek benzoesanu sodu, wyciągu ze skórek czerwonych winogron oraz kwas cytrynowy.
Formułę uzupełnia dodatek gumy ksantanowej oraz koszenila. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z informacjami
producenta dotyczącymi jego dawkowania oraz bezpiecznego przyjmowania. Zalecane dawkowanie syropu Lokomotiv u dzieci w wieku
powyżej 2 lat to 5–10 ml syropu (1–2 łyżeczki), a u osób dorosłych 15 ml syropu (1 łyżka). Produkt najlepiej przyjmować jeszcze przed
podróżą lub w czasie jej trwania., nie powinno się jednak stosować go częściej niż 4 razy na dobę. Każdorazowo syrop powinien być
popijany niewielką ilością wody.

Syrop Lokomotiv nie jest przeznaczony dla wszystkich pacjentów ze wskazaniami do jego stosowania, ponieważ posiada 
przeciwwskazania. Jest wśród nich między innymi nadwrażliwość na jakikolwiek z jego składników. Produktu nie powinno się też
podawać dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 3. roku życia.
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Syrop Lokomotiv to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który należy stosować w dawkach nie
większych niż zalecane przez producenta. Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego i należy z niego korzystać pod nadzorem
lekarza. Ze względu na zawartość ekstraktu roślinnego dopuszczalne jest nieznaczne zmętnienie produktu, które nie wpływa jednak na
jego działanie i nie jest jego wadą, tylko naturalnym zjawiskiem. Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Wyrób należy przechowywać
w temperaturze pokojowej, zabezpieczając go przed widocznością i dostępem najmłodszych.

Opis
Suplement diety Lokomotiv w płynie zawiera wyciąg z kłącza imbiru, który utrzymuje komfort (brak odczuć wymiotnych, skołowania)
podczas podróży samochodem, statkiem czy samolotem. Płyn Lokomotiv można podawać już nawet 3-latkom.

Cechy

składnik produktu zaleca się: w warunkach złego samopoczucia lokomocyjnego

Składniki
woda, cukier, wyciąg z kłącza imbiru, substancja konserwująca: benzoesan sodu, aromat, wyciąg ze skórek czerwonych winogron,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, barwnik: koszenila

Wartości odżywcze 5 ml 15 ml 20 ml 40 ml 60 ml
Wyciąg z kłącza
imbiru

30 mg 90 mg 120 mg 240 mg 360 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 3 roku życia: 5-10 ml (1-2 łyżeczki), dorośli: 15 ml (1 łyżka) przed podróżą lub w czasie jej trwania - do 4
razy na dobę. Zaleca się popić niewielką ilością wody. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Nieznaczne zmętnienie preparatu nie stanowi wady produktu, ponieważ preparat zawiera ekstrakt roślinny.

Produkt rozcieńczyć.

Plastikowa butelka gwarantuje bezpieczeństwo stosowania podczas podróży.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Nie chłodzić, nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Przeciwwskazaniem do stosowania jest uczulenie na którykolwiek ze składników syropu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
130

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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