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Rodzina Zdrowia Aqualit Junior x 10 sasz
 

Cena: 10,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu
Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

Wartość odżywcza w 100 ml produktu po przygotowaniu
Wartość energetyczna 29kJ/7 kcal
Tłuszcz 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodany 1,5 g
w tym cukry 1,5 g
Białko 0 g
Sól 0,34 g

Masa netto
Zawartość opakowania: 10 saszetek.
Masa netto: 44 g

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia Aqualit Junior proszek do rozpuszczania o smaku malinowym przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia i dorosłych, do
postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organiźmie, szczególnie podczas
biegunki oraz wymiotów.

Przeciwwskazania
wstrząs termodynamiczny, niedrożność jelit, niewydolność nerek, wystąpienie krwi w stolcu.

Stosowanie
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Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Płynu nie należy dosładzać. Jeżeli występują
wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami co 5 minut.
Zwykle zaleca się podawać 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo
5-20 ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach. Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10 ml
doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu czy wymiotach.
Osoby dorosłe : 4-8 saszetek rozpuszczonych zgodnie ze sposobem przygotowania.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić
przed światłem.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
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