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Olimp hydratonic med x 10 sasz o smaku malinowym
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukoza bezwodna, maltodekstryna, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, chlorek sodu, chlorek potasu, aromaty, substancja słodząca -
acesulfam K

Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 280,6 kcal/ 1172,9 kJ
Białko 0 g
Węglowodany 70,16 g, w tym cukry (glukoza) 59,7 g
Tłuszcz 0 g

Składniki w 100 ml produktu sporządzonego zgodnie z opisem:
Glukoza 1,79 g
Sód 0,14 g
Chlorki 0,18 g
Potas 0,08 g
Cytrynian 0,3 g

Masa netto
Zawartość: 10 saszetek

Charakterystyka
Preparat przeznaczony: dla dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży i dorosłych do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia
organizmu w przebiegu biegunki i/lub przy wymiotach, w celu uzupełniania płynów i składników mineralnych.

Przeciwwskazania
Produktu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie stosować pozajelitowo.
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Przeciwskazaniem do stosowania produktu jest słaba wydolność nerek, wstrząs hemodynamiczny oraz niedrożność jelit.

Stosowanie
Zawartość saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Podawać schłodzone. Sporządzonego roztworu nie należy
dosładzać.
FAZA NAWADNIANIA (pierwsze 3-4 godziny nawadniania):
Masa ciała: od 12 do 15 kg: 4 saszetki rozpuścić w 800 ml. Podawać małymi porcjami.
Masa ciała: powyżej 15 kg: 6 saszetek rozpuścić w 1200 ml. Podawać małymi porcjami.
FAZA NAWADNIANIA PODTRZYMUJĄCEGO (dalsze etapy nawadniania):
1 saszetkę rozpuścić w 200 ml. Podawać 100 ml przygotowanego płynu po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

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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