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Xenna balance x 6 sasz
 

Cena: 14,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 szasz

Postać Proszki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  
  
  

  

  
  

o produkcie
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czy wiesz, ?e...
sprawd? te?

szczegó?y produktu

 

 

  

  O PRODUKCIE 
  
  

 
  wyrób medyczny  

  

  SMAKCYTRUSOWY 

  

Ulga w przewlek?ych zaparciach

Przywraca regularno?? wypró?nie?

Usuwa zaparcia w komfortowy sposób

Nawadnia i zmi?kcza tre?? w jelicie

dzi?ki zawarto?ci Makrogolu 3350 oraz elektrolitom

 

  CZY WIESZ, ?E 

  Makrogol 3350 
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  Przywraca prawid?ow?
 perystaltyk? i cz?stotliwo?? wypró?nie?   

  
   

  Nie wch?ania si?
 do organizmu   

  
   

  Nie wchodzi w interakcje
 z flor? bakteryjn?   

 

  Mechanizm dzia?ania makrogoli 
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  SPRAWD? TE? 
  

   wyrób medyczny  

   wyrób medyczny  

 

  SZCZEGÓ?Y PRODUKTU 
  
     

  dawkowanie i sposób stosowania    

     

  sk?ad    
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  inne informacje    

     

  opakowanie    

  

Doro?li, dzieci (w wieku co najmniej 12 lat) oraz osoby w podesz?ym wieku. Zazwyczaj stosowana dawka to jedna saszetka
przyjmowana od jednego do trzech razy dziennie.
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Czas stosowania:
Zazwyczaj leczenie zaparcia nie powinno trwa? d?u?ej ni? 2 tygodnie. Xenna Balance mo?e by? przyjmowana w dowolnym czasie,
jednocze?nie z jedzeniem i piciem lub niezale?nie od nich.

Jak przygotowa? Xenn? Balance:
 Po otwarciu zawarto?? saszetki wsypa? do szklanki. Wla? oko?o 125 ml wody (pó? szklanki). Dobrze wymiesza?, aby proszek
ca?kowicie si? rozpu?ci?, a nast?pnie wypi?.

Ci??a i karmienie piersi?:
 W ci??y i w okresie karmienia piersi? nale?y poradzi? si? lekarza przed zastosowaniem Xenny Balance.

    

  
  

Czas stosowania, zazwyczaj leczenie zaparcia nie powinno trwa? d?u?ej ni? 2 tygodnie

Mo?liwe dzia?ania niepo??dane Xenna Balance: Objawy uczulenia, takie jak wysypka, ?wi?d, duszno?? lub problemy z oddychaniem.
Objawy wskazuj?ce na zmian? poziomu p?ynów lub elektrolitów (soli) w organizmie, takie jak obrz?ki (g?ównie w obr?bie kostek),
uczucie os?abienia, narastaj?ce zm?czenie lub pragnienie z towarzysz?cym bólem g?owy. Bóle brzucha; ?agodna biegunka (w
przypadku osób rozpoczynaj?cych stosowanie Xenny Balance biegunka ust?puje zwykle po zmniejszeniu liczby przyjmowanych
saszetek); nudno?ci (md?o?ci); wymioty; obrz?k jamy brzusznej (uczucie wzd?cia); wzd?cia (wiatry); ból w okolicy odbytu; burczenie w
brzuchu. 

  

 

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