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Xenna Balance Junior 6m+, makrogol na zaparcia, 14
saszetek
 

Cena: 25,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.doust.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Xenna Balance Junior, 14 saszetek

Xenna Balance Junior jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w naturalny sposób reguluje pracę
jelit. Nie jest on wchłaniany do krwiobiegu oraz nie ulega fermentacji w jelicie, nie podrażnia błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Jest wydalany z kałem. Xenna Balance Junior jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć i sporadycznych przypadkach
nieregularnej pracy jelit. Dzięki wyjątkowej zdolności wiązania wody, Xenna Balance Junior zmiękcza stolec, ułatwiając wypróżnienie. Nie
powoduje skurczy, bólu brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność preparatu nie maleje przy dłuższym stosowaniu.

Wskazania: leczenie zaparć.

Dawkowanie: dzieci od 6 miesiąca życia do 2 lat ( o masie ciała do 12kg): 1-2 saszetki (5g każda) na dzień; dzieci od 2 do 11 roku życia (
o masie ciała od 12kg do 20kg): 2-4 saszetki (5g każda) na dzień; dzieci powyżej 11 roku życia (lub o masie powyżej 20kg): 2-6
SASZETEK (5g każda) na dzień.

Skład: każda saszetka zawiera 5g makrogolu 3350, oraz substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sacharynian sodu.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Ważne wskazówki:
Dawkę dobową można podzielić i przyjmować w kilku porcjach w ciągu dnia.
Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie.
W tym celu zaleca się zawsze skontaktować z lekarzem.
Przed podaniem produktu dzieciom należy zawsze zasięgnąć porady lekarskiej.
Zazwyczaj, maksymalna dawka dobowa nie przekracza 6 saszetek.
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