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Ulgix wzdęcia Max x 30 kaps
 

Cena: 16,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ulgix Wzdęcia Max w postaci kapsułek z wysoką dawką symetykonu to produkt, który efektywnie łagodzi dolegliwości
towarzyszące silnym wzdęciom. Jest przeznaczony dla osób dorosłych, czyli pacjentów, którzy ukończyli 18 lat. Ulgix Wzdęcia Max od
Hasco-Lek przyczynia się do łatwiejszego usuwania nagromadzonych w jelitach gazów.

Na co jest Ulgix Wzdęcia Max? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest łagodzenie dolegliwości będących efektem
nadmiernego gromadzenia gazów w żołądku i jelitach. Gazy te powstają w związku z fermentacją zachodzącą przy procesach trawienia
i wiążą się z takimi objawami jak uczucie pełności, odbijanie i silne wzdęcia. Produkt można również wykorzystać pomocniczo przed
badaniami diagnostycznymi obejmującymi obszar jamy brzusznej. Dzięki wspomaganiu usuwania gazów z przewodu pokarmowego
suplement diety może przyczynić się do poprawy jakości obrazu badań diagnostycznych. Składnik czynny kapsułek – symetykon – to
substancja działająca powierzchniowo, która jest obojętna dla organizmu i nie wchłania się z przewodu pokarmowego, ponadto nie
przyczynia się do zmiany pH treści jelitowej, mechanizmów trawienia i absorpcji. Symetykon obniża napięcie powierzchniowe
pęcherzyków gazów, przyczyniając się do ich rozbijania i ułatwiając usuwanie ich z organizmu.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Ulgix Wzdęcia Max. W skład każdej kapsułki wchodzi 240 mg symetykonu oraz składniki
pomocnicze, czyli żółcień chinolinowa, żelatyna oraz glicerol. Kapsułki żelatynowe Ulgix Wzdęcia Max należy przyjmować doustnie
zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce bądź ze wskazaniami lekarza. Przy objawach nadmiernego gromadzenia gazów w jelitach
(np. w związku z niewłaściwą dietą) zaleca się stosowanie 1 kapsułki Ulgix Wzdęcia Max w częstotliwości 2–3 razy na dobę. Zalecane 
dawkowanie Ulgix Wzdęcia Max w przypadku przygotowania do badań diagnostycznych to 1 kapsułka suplementu diety przyjęta
wieczorem na dzień poprzedzający badanie, a następnie 1 kapsułka Ulgix Wzdęcia Max przyjęta rano na czczo w dzień badania.
Kapsułki Ulgix Wzdęcia Max mogą być stosowane przed posiłkiem, w ich trakcie lub po nich i należy popijać je szklanką wody. Nie zaleca
się przyjmowania dawki większej niż wskazana.

Suplement diety Ulgix Wzdęcia Max u niektórych może wykazywać działania niepożądane. Są to sporadyczne przypadki bólów
brzucha, zaparć czy biegunki. Preparatu Ulgix Wzdęcia Max nie powinni przyjmować pacjenci, którzy mają jakiekolwiek 
przeciwwskazania do stosowania ich, a jest t przede wszystkim nadwrażliwość na symetykon bądź składniki pomocnicze kapsułek.
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Pacjentki w ciąży lub karmiące piersią powinny chęć skonsultować z lekarzem zastosowania suplementu.

Suplement diety Ulgix Wzdęcia Max jest produktem, którego nie można traktować jako substytutu zdrowej i zbilansowanej diety i
zdrowego trybu życia. Może być stosowany jedynie do wspierania naturalnych procesów organizmu. Zaleca się właściwe
przechowywanie suplementu diety, w tym szczególnie zabezpieczenie go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Skład
1 kapsułka żelatynowa zawiera: 240 mg symetykonu
Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa

Wskazania i działanie
Ulgix Wzdęcia Max zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania preparatu, co wpływa na
skuteczniejsze łagodzenie dolegliwości wywoływanych przez silne wzdęcia.

Ulgix Wzdęcia Max stosowany jest:

do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takich jak: uczucie pełności, silne
wzdęcia, odbijanie;
w celu usunięcia gazów i powietrza przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej, dla poprawy jakości
obrazów uzyskiwanych techniką radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Objawy związane z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie: osoby powyżej 18 roku życia:
1 kapsułka 2-3 razy w ciągu doby.
Przygotowanie do badań diagnostycznych: w dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na
czczo.
Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka
wody).

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej wyrobu Ulgix Wzdęcia Max.
W przypadku pominięcia zalecanej dawki nie należy przyjmować kolejnej dawki podwójnie (w celu uzupełnienia dawki pominiętej).

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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