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Ibesan 60 kaps.
 

Cena: 43,99 pln

Opis słownikowy

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Opis produktu
 

IBESAN, 60 kapsułek

IBESAN przynosi ulgę przy bolesnych objawach oraz przy gromadzeniu się gazów w układzie pokarmowym. Łagodzi ból brzucha w
przebiegu biegunki u pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS). Normalizuje perystaltykę i redukuje ból, zapobiegając w ten sposób
niedrożności jelit. Składniki aktywne wyrobu to naturalna glinka mineralna (krzemian magnezowo-glinowy) oraz simetikon. Substancje te
nie ulegają wchłanianiu w jelitach. Naturalna glinka mineralna absorbuje toksyny, bakterie oraz rotawirusy, uniemożliwiając im
przyleganie do błony śluzowej jelit. Simetikon powoduje łatwiejsze łączenie się pęcherzyków gazów w żołądku i jelitach, co ułatwia pasaż
gazów w jelitach.

Zastosowanie

  Nadmierne gromadzenie się gazów w układzie pokarmowym.
  Łagodzenie bólu brzucha w przebiegu biegunki u pacjentów z zespołem jelita drażliwego.
  Normalizowanie perystaltyki i redukcja bólu, zapobiegając niedrożności jelit.

Sposób użycia

  Stosować doustne.
  Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki 3 razy dziennie przez 2-4 tygodnie.
  Przyjmować z jedzeniem lub po posiłku.
  Połykać w całości, popijając szklanką wody (ok. 200ml).
  Nie stosować dłużej niż 30 dni jako jednorazową terapię.
  Stosowanie kapsułek można wznowić po 4 dniach przerwy w ich przyjmowaniu.
  Nie należy żuć ani rozgryzać kapsułek.

Składniki
Naturalna glinka mineralna, simetikon 50%, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu
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stearynian, olej z nasion słonecznika.

Przeciwwskazania

  Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego.
  Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
  Nie stosować równocześnie z innymi lekami.

Ważne wskazówki

  Pomimo tego, że ani naturalna glinka mineralna ani simetikon nie są wchłaniane w przewodzie pokarmowym, bezpieczeństwo
stosowania u kobiet w ciąży nie zostało właściwie ocenione. Brak kontrolowanych danych dotyczących wpływu na ciążę lub przenikanie
do mleka kobiecego. Zaleca się, aby kobiety w ciąży lub karmiące piersią skonsultowały się z lekarzem przed zastosowaniem tego
preparatu.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  Przechowywać w temperaturze 5-25 stopni C w suchym, ciemnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia
Podczas stosowania wyrobu mogą wystąpić incydenty medyczne towarzyszące stosowaniu naturalnej glinki mineralnej: ból brzucha,
wzdęcia, zaparcia, biegunka i uczucie pełności.

Producent
PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Dystrybutor
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
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