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Lokomotiv x 15 drażetek
 

Cena: 23,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 draż

Postać Drażetki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Lokomotiv w postaci drażetek to produkt przeznaczony dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 6. roku życia,
który można stosować przed podróżami lub w czasie ich trwania. Lokomotiv od Aflofarm ma za zadanie wspierać dobry nastrój
pacjenta przy podróży, łagodząc dolegliwości, które niekiedy pojawiają się przy podróżowaniu.

Na co jest Lokomotiv? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wspieranie dobrego samopoczucia w czasie podróży różnymi
środkami lokomocji. W skład suplementu diety wchodzi wyciąg z kłącza imbiru. Zawiera on substancje przyczyniające się do łagodzenia
nudności i wymiotów, które niekiedy występują w czasie podróży, wpływając negatywnie na jej komfort oraz samopoczucie pacjenta.
Produkt może być pomocny między innymi w przypadku potrzeby podróżowania samochodem lub autobusem, a także przy
podróżowaniu samolotem, pociągiem, statkiem bądź innymi środkami lokomocji. Wspiera on utrzymanie komfortu w czasie podróży,
przyczyniając się do redukcji dolegliwości takich jak nudności, wymioty czy uczucie skołowania.

Opakowanie suplementu diety zawiera 15 drażetek Lokomotiv. W skład 2 drażetek wchodzi 220 mg wyciągu z kłącza imbiru oraz
składniki pomocnicze. Wśród tych, które znajdują się w formule drażetek Lokomotiv, znaleźć można celulozę, sacharozę, talk i sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, a dodatkowo dwutlenek krzemu i dwutlenek tytanu, gumę arabską oraz koszenilę. Zalecane
dawkowanie suplementu diety Lokomotiv nie powinno być przez pacjenta przekraczane – nie zwiększy to skuteczności działania.
Pacjentom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom w wieku powyżej 6 lat zazwyczaj zaleca się połknięcie 2 tabletek Lokomotiv na około 30
minut przed planowaną podróżą lub w jej trakcie. Jeśli dolegliwości związane z podróżowaniem danym środkiem transportu powrócą,
należy przyjąć kolejne drażetki Lokomotiv, jednak nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej suplementu, która wynosi 4 drażetki.

Nie wszyscy pacjenci mający wskazania do stosowania suplementu diety Lokomotiv powinni po niego sięgnąć, gdyż ma on również
przeciwwskazania. Lokomotiv nie jest przeznaczony dla pacjentów z nadwrażliwością na jego składniki czynne lub pomocnicze. Nie
należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie powinien być również stosowany przez kobiety w ciąży. Jeśli natomiast chodzi o
pacjentki karmiące piersią, to, jak w przypadku każdego medykamentu, powinny one skonsultować się z lekarzem i zapytać, czy mogą
bezpiecznie zastosować produkt, czy też w ich przypadku nie jest to wskazane.
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Lokomotiv to suplement diety i tylko w ten sposób go należy traktować – nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety i zdrowego trybu życia. Znaczenie ma też odpowiednie przechowywanie. Należy zabezpieczyć go tak, aby dzieci go nie widziały i
nie miały do niego dostępu. Suplement diety trzeba też chronić przed światłem i wilgocią, a także przechowywać go w temperaturze
pokojowej.

Opis
Składnik produktu:

utrzymuje komfort (brak odczuć wymiotnych, skołowania) podczas podróży,
zaleca się dla podtrzymania dobrego samopoczucia lokomocyjnego.

Suplement diety Lokomotiv w drażetkach zawiera wyciąg z kłącza imbiru, który utrzymuje komfort (brak odczuć wymiotnych,
skołowania) podczas podróży samochodem, statkiem czy samolotem.

Cechy

składnik produktu zaleca się w warunkach złego samopoczucia lokomocyjnego

Składniki
wyciąg z kłącza imbiru, substancja wypełniająca: celuloza, sacharoza, substancja glazurująca: talk, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja zagęszczająca:
guma arabska, barwnik: koszenila

Wartości odżywcze 2 drażetki 4 drażetki
Wyciąg z kłącza imbiru 220 mg 440 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 2 drażetki pół godziny przed podróżą lub podczas jej trwania. W przypadku
wystąpienia problemów podczas podróży należy przyjąć kolejne drażetki w trakcie jej trwania. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji
do spożycia tj. 4 drażetek.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
Drażetki łatwe do połykania.

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

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
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