
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ALUGASTRIN 3 FORTE 20 saszetek
 

Cena: 40,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać -

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaALUGASTRIN 3 FORTE 20 saszetekAlugastrin 3 Forte wykazuje unikalne, potrójne działanie w leczeniu nawracającej
zgagi:Ochrona żołądka i przełyku - naturalny kompleks Mucosave® tworzy ochronną warstwę powlekającą błonę śluzową żołądka i
przełyku.Hamowanie refluksu - w kontakcie z kwasem żołądkowym alginian staje się żelem, który zapobiega cofaniu się kwaśnej treści i
hamuje refluks w kierunku przełykuRedukcja nadkwaśności - węglan wapnia powoduje zmniejszenie kwasowości soku
żołądkowegoPrzyjemny, waniliowy smak.DziałanieLeczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, w złagodzeniu objawów takich
jak: zgaga, bóle żołądka, refluksowe zapalenie przełyku, zarzucanie kwaśnej treści żołądka, problemy z trawieniem, kaszel oraz zapalenie
krtani i gardła.Alugastrin 3 FORTE to wyrób medyczny wskazany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, który poprzez
mechaniczne działanie składników zawartych w produkcie zapobiega przedostawaniu się kwasów żołądkowych w kierunku przełyku,
obniża nadkwaśność żołądka, chroni błonę śluzową żołądka oraz przełyku przed drażniącym działaniem zgagi i zarzucanej kwaśnej
treści żołądka.Alginian sodu w połączeniu z węglanami, zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądka do przełyku poprzez mechanizm
fizycznego działania. W obecności kwasu żołądkowego, alginian zmienia stan fizyczny, staje się żelem, a węglan reaguje tworząc
dwutlenek węgla. Ochronna warstwa żelu, utrzymująca się na powierzchni treści żołądka, zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądka i
blokuje refluks w kierunku przełyku.Działanie ochronne błony śluzowej żołądka i przełyku następuje dzięki właściwościom
mukoadhezyjnym (działanie powlekające błonę śluzową, w wyniku którego powstaje ochronna warstwa) Mucosave®, który jest
ekstraktem z liści Opuncji Figowej i liści Oliwki Europejskiej, łączy działanie mukoadhezyjne polisacharydów z ochronnym działaniem
polifenoli z oliwy.Obecność węglanu również przyczynia się do zmniejszenia nadmiernej nadkwaśności soku żołądkowego.Sposób
użyciaWsypać zawartość saszetki do szklanki i napełnić do połowy wodą (niegazowaną), energicznie mieszać do uzyskania jednorodnej
zawiesiny, a następnie wypić. Zaleca się przyjmowanie jednej saszetki wieczorem przed snem. Druga saszetka może być przyjęta w
ciągu dnia, po posiłku, w przypadku takiej konieczności. Maksymalne zalecane leczenie to 30
dni.WażnePRZECIWSKAZANIANadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność
nerek.SkładMucosave,(ekstrakt z liści opuncji figowej i liści oliwki europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, maltodekstryna, fruktoza,
sukraloza, krzemionka, aromaty.
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