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Węgiel aktywowany x 30 kaps
 

Cena: 7,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Węgiel aktywowany to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który wspomaga układ trawienny.
Polecany jest szczególnie w przypadku wzdęć. Produkt przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe. Opakowanie zawiera 30
kapsułek doustnych. Preparat jest dostępny bez recepty.

Składniki preparatu Węgiel aktywowany
Węgiel aktywowany – substancja wypełniająca: celuloza, żelatyna wołowa, wyciąg z mięty pieprzowej, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Jedna kapsułka preparatu Węgiel aktywowany zawiera:
● węgiel roślinny - 150 mg*,
● wyciąg z mięty pieprzowej - 10 mg* (w przeliczeniu na suszoną miętę - 40 mg*).

Dwie kapsułki preparatu Węgiel aktywowany zawierają:
● węgiel roślinny - 300 mg*,
● wyciąg z mięty pieprzowej - 20 mg*.

Trzy kapsułki suplementu diety Węgiel aktywowany zawierają:
● węgiel roślinny - 450 mg*,
● wyciąg z mięty pieprzowej - 30 mg*.

* brak referencyjnej wartości spożycia.

Wartość odżywcza w 100 g preparatu:
● wartość energetyczna - 285 kcal/ 1191 kJ,
● tłuszcz - 0,1 g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,1 g),
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● węglowodany - 69,2 g (w tym cukry - 5,5 g),
● białko - 23,7 g,
● sól - 0,192 g.

Masa netto preparatu Węgiel aktywowany to 6 g.

Charakterystyka preparatu Węgiel aktywowany
Węgiel aktywny, występujący również pod nazwami węgiel aktywowany oraz węgiel leczniczy ma postać czarnych tabletek. Wytwarzany
jest z miazgi drzewnej, torfu, węgla kopalnego lub skorup orzechów w temperaturze prawie 900 stopni Celsjusza. Aktywowany jest za
pomocą pary wodnej lub silnych kwasów. To dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który wykazuje
działanie wspomagające w przypadku wzdęć. Węgiel aktywowany przyczynia się do poprawy kondycji układu pokarmowego, działa
wspomagająco podczas biegunek, zatruć (zarówno substancjami chemicznymi, jak i lekami), wzdęć oraz gazów. Zawarty w
suplemencie diety wyciąg z mięty pieprzowej wspiera procesy trawienne, oczyszczanie organizmu oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
wątroby.

Stosowanie suplementu diety Węgiel aktywowany
Jedną kapsułkę dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego należy przyjmować trzy razy dziennie.
Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Kapsułki przeznaczone są do przyjmowania w formie doustnej. Tego typu produkty
należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z
lekarzem, lub farmaceutą.

Nie należy przyjmować większej dawki dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, niż jest zalecana w
ciągu jednego dnia.

Przed zastosowaniem Węgla aktywowanego należy zapoznać się z informacjami zawartymi na opakowaniu lub ulotce – jeśli jest
dołączona do opakowania.

Jeśli przyjmujemy na stałe lub czasowo jakiekolwiek leki, należy skonsultować to z lekarzem, aby uniknąć interakcji pomiędzy
preparatami.

Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania suplementu diety Węgiel aktywowany? Preparatu nie należy zażywać w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek składnik dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego. Produktu nie
należy podawać dzieciom, kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią.

Jak przechowywać preparat Węgiel aktywowany?
Suplement diety należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Optymalne warunki przechowywania to temperatura pokojowa – w
suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Należy pamiętać, że suplementy nie zastąpią zróżnicowanej, zbilansowanej i bogatej w składniki odżywcze diety ani zdrowego stylu
życia.
Aby zachować prawidłową kondycję organizmu oraz zdrowia niezbędne jest stosowanie różnorodnej diety, a także prowadzenie
zdrowego trybu życia.

Składniki
węgiel roślinny, substancja wypełniająca: celuloza, żelatyna wołowa, wyciąg z mięty pieprzowej, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu.

1 kapsułka zawiera:

Węgiel roślinny - 150 mg*
Wyciąg z mięty pieprzowej - 10 mg*

w przeliczeniu na suszoną miętę - 40 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Wartość odżywcza (100g):

Wartość energetyczna - 285 kcal/ 1191 kJ
Tłuszcz - 0,1 g
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W tym kwasy tł. nasycone - 0,1 g
Węglowodany - 69,2 g

W tym cukry - 5,5 g
Białko - 23,7 g
Sól - 0,192 g

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Węgiel to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego przy wzdęciach.

Węgiel wspomaga zdrowie układu pokarmowego: żołądka i jelit, łagodzi wzdęcia i uczucie pełności po posiłku.
Zawarty w preparacie wyciąg z mięty pieprzowej wspiera procesy trawienne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
1 kapsułka 3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

Colfarm S.A. to jeden z najpopularniejszych producentów suplementów diety oraz wyrobów leczniczych sprzedawanych bez recepty.
Zakład farmaceutyczny został założony w 1999 roku.

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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