
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Elektrolity 10sasz. ZZ
 

Cena: 7,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.doust.

Producent ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ZYSKAJ ZDROWIE ELEKTROLITY proszek do sporządzania roztworu doustnego x 10 saszetek

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Zyskaj Zdrowie Elektrolity dostarcza jony, których niedobory powstają na skutek odwodnienia organizmu w wyniku biegunki czy
wymiotów. Zawiera niezbędny sód, potas i chlorki, które przywracają równowagę wodno-elektrolitową, a tym samym utrzymują
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, mięśniowego i krwionośnego. Tymczasem glukoza, jako substancja odżywcza i
energetyczna, pomaga szybko zniwelować uczucie osłabienia i znużenia. Podaż elektrolitów pozwala uniknąć nieprzyjemnych skutków i
powikłań odwodnienia oraz umożliwia organizmowi sprawniejszy powrót do pełni sił po przebyciu dolegliwości.

Produkt polecany jest w stanach odwodnienia oraz zagrożenia odwodnieniem, spowodowanych:

  biegunką;
  wymiotami;
  intensywnym wysiłkiem fizycznym;
  wysoką gorączką.

Pomocny także w łagodzeniu efektów zatrucia alkoholowego.

sposób użycia

Preparat do stosowania doustnego.

Zawartość 1 saszetki rozpuścić w 200 ml przegotowanej, ciepłej wodzie. Roztwór pić stopniowo - często i małymi porcjami.

zalecana porcja dzienna
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Porcję elektrolitów należy dostosować do stopnia odwodnienia, masy ciała, etapu nawadniania oraz zaleceń lekarza.

Faza nawadniania - pierwsze 4 godziny

11-20 saszetek rozpuszczonych zgodnie z wytycznymi (ok. 50-100 ml roztworu/kg masy ciała).

Faza podtrzymująca

1 saszetka po każdym stolcu biegunkowym lub epizodzie wymiotów.

składniki na 200ml roztworu

glukoza - 2,79 g

cytryniany 360,25 mg

Sód 334,13 mg

Chlor 259,6 mg

Potas 161 mg

środki ostrożności

Przeciwwskazania: wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit, słaba wydolność nerek, krew w stolcu.

Nie należy przekraczać zalecanej dobowej porcji.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

Nie przyjmować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed rozpoczęciem stosowania preparatu powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

warunki przechowywania

Preparat przechowywać w oryginalnym opakowaniu i temperaturze pokojowej, w niedostępnym dla dzieci miejscu. Chronić przed
światłem i wilgocią. Nie mrozić.

Dystrybutor

Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp. z o.o., ul. Budowlana 28, 20–469 Lublin 
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