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Xenna balance x 20 sasz
 

Cena: 50,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  
  
 

  
  o produkcie czy wiesz, że... sprawdź też szczegóły produktu  

 

  
  O PRODUKCIE  
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łagodne działanie,
komfortowe wypróżnienie

  
  

Zmiękcza stolec,
umożliwia bezbolesne wypróżnienie w 24-48h*

  

Przywraca regularność wypróżnień

 

 

  
  
  CZY WIESZ, ŻE  

  

Substancję aktywną preparatu - Makrogol 3350 - charakteryzuje wyjątkowa zdolność wiązania wody, dzięki czemu korzystnie wpływa
ona na konsystencję stolca.

Przywrócenie prawidłowego stopnia nawodnienia mas kałowych pobudza naturalne ruchy jelit oraz poprawia ich produktywność.
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W rezultacie przywrócony zostaje komfort oraz regularność wypróżnień.

  
  Makrogol 3350  

  
 

  

Przywraca prawidłową perystaltykę i częstość wypróżnień

 

  

Nie wchłania się do organizmu

 

  

Nie reaguje z florą jelitową

 

 

  
  SPRAWDŹ TEŻ  
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   kup teraz    

 

  
  SZCZEGÓŁY PRODUKTU  

  
    
 

  
dawkowanie
i sposób stosowania     
 

  
skład     
 

  
inne informacje     
 

  
opakowanie    
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 Dawkowanie i sposób stosowania:
 Dorośli, dzieci (w wieku co najmniej 12 lat) oraz osoby w podeszłym wieku. Zazwyczaj stosowana dawka to jedna saszetka
przyjmowana od jednego do trzech razy dziennie. 

 Czas stosowania:
 Zazwyczaj leczenie zaparcia nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Xenna Balance może być przyjmowana w dowolnym czasie,
jednocześnie z jedzeniem i piciem lub niezależnie od nich. 

 Jak przygotować Xennę Balance:
 Po otwarciu zawartość saszetki wsypać do szklanki. Wlać około 125 ml wody (pół szklanki). Dobrze wymieszać, aby proszek całkowicie
się rozpuścił, a następnie wypić. 

 Ciąża i karmienie piersią:
 W ciąży i w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem Xenny Balance. 

 

  
  

 Substancje czynne: 1 saszetka zawiera:
 makrogol (PEG) 3350 13,125 g; chlorek sodu 0,3507 g; sodu wodorowęglan 0,1785 g; chlorek potasu 0,0466 g 

Pozostałe składniki: aromat pomarańczowy (zawiera substancje aromatyzujące, maltodekstrynę, gumę akacjową i alfa-tokoferol),
aromat cytrynowo-limonkowy (zawiera substancje aromatyzujące i ekstrakty zapachowe, maltodekstrynę, mannitol. glukonolakton,
sorbitol, gumę akacjową i krzemionkę koloidalną bezwodną), sacharynian sodu, krzemionka koloidalna bezwodna.

Produkt zawiera substancję słodzącą sacharynian sodu.

 

  
  

Wyrób medyczny Xenna Balance jest środkiem przeznaczonym do stosowania w leczeniu przewlekłych zaparć. Makrogol 3350
zmiękcza masy kałowe, pobudza naturalne ruchy jelit i w rezultacie ułatwia wypróżnienie. W większości przypadków prawidłowa
perystaltyka jelit i częstotliwość wypróżnień powracają w ciągu 24-48 godzin. Preparat działa miejscowo w obrębie jelita i nie jest
wchłaniany do organizmu. Elektrolity zawarte w preparacie pomagają utrzymać prawidłowy poziom sodu, potasu i wody w organizmie
podczas leczenia zaparcia. Zapobiega to utracie elektrolitów i wody przez organizm. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w
wieku poniżej 12 lat.

 

  
  

Xenna Balance ma postać białego proszku. W tekturowym pudełku znajduje się 6 lub 20 saszetek, z których każda zawiera 13,81 g
proszku.
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* dotyczy substancji czynnej makrogol 3350; źródło: ulotka Xenna Balance

Możliwe działania niepożądane Xenna Balance: Objawy uczulenia, takie jak wysypka, świąd, duszność lub problemy z oddychaniem.
Objawy wskazujące na zmianę poziomu płynów lub elektrolitów (soli) w organizmie, takie jak obrzęki (głównie w obrębie kostek), uczucie
osłabienia, narastające zmęczenie lub pragnienie z towarzyszącym bólem głowy. Bóle brzucha; łagodna biegunka (w przypadku osób
rozpoczynających stosowanie Xenny Balance biegunka ustępuje zwykle po zmniejszeniu liczby przyjmowanych saszetek); nudności
(mdłości); wymioty; obrzęk jamy brzusznej (uczucie wzdęcia); wzdęcia (wiatry); ból w okolicy odbytu; burczenie w brzuchu.

 

  

 

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

Galeria
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