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COLOSTOP żel doustny 75 g + 75 g
 

Cena: 23,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 g (+ 75g)

Postać żel

Producent MASTERS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościColostop, żel o smaku pomarańczowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania w
biegunkach, stanach zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego czy też zaburzeniach fizjologicznej flory jelitowej. Produkt
przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia polecany również dla kobiet w ciąży. Zawiera propionian sodu, który w jelitach
łatwo ulega przemianie do kwasu propionowego. Kwas propionowy odgrywa ważną rolę jako materiał energetyczny dla komórek
nabłonka jelita grubego. Wspomaga on utrzymanie prawidłowej struktury, integralności oraz funkcji jelita, dzięki czemu wywiera
korzystny wpływ na procesy regeneracji oraz wspomaga utrzymanie prawidłowych procesów fizjologicznych w świetle przewodu
pokarmowego.Zastosowanie: do postępowania dietetycznego w biegunkach ostrych o różnej przyczynie oraz innych stanach
przebiegających z nadmierną utratą wody i elektrolitów, w tym ostrych biegunkach bakteryjnych i wirusowych, również o charakterze
biegunki podróżnych, w biegunkach przewlekłych, które są wynikiem: zmian morfologicznych (stany po rozległych zabiegach
operacyjnych w obrębie jelit, zmian zapalnych (nieswoiste choroby zapalne jelit), innych schorzeń, w stanach zapalnych w obrębie
przewodu pokarmowego, procesach regeneracji błony śluzowej jelit, zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego z
dominacją biegunek (zespół jelita drażliwego), zaburzeniach fizjologicznej flory jelitowej, innych zaburzeniach funkcjonowania dolnego
odcinka przewodu pokarmowego.Sposób użyciaZalecane spożycie: dorośli, w tym kobiety w ciąży: w stanach ostrych 2 pierwsze dni: 3
razy dziennie 15g (3x3 łyżeczki) .dzieci powyżej 3. roku życia: w stanach ostrych: pierwsze 2 dni: 3 razy dziennie 5g (3x1 łyżeczka),
kolejne 3-4 dni: raz dziennie 5g (1x1 łyżeczka), w przypadku utrzymywania suę biegunki stosowanie produktu można przedłużyć do 7 dni,
przyjmując 5g żelu 3 razy dziennie. W stanach przewlekłych: 1-2 razy dziennie 5g, zależnie od nasilenia objawów. Zaleca się stosowanie
przez okres co najmniej 4 tygodni.Sposób użycia: podanie doustne. Żel należy wycisnąć na łyżeczkę dołączoną do opakowania, a należy
spożyć. Jedna łyżeczka zawiera 5g żelu.WażnePrzechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni C.Produkt
należy przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci.Zawiera substancję słodzącą - ksylitol.Produkt jest
odpowiedni dla diabetyków.SkładnikiWoda, substancja słodząca (ksylitol), nośnik (dwutlenek krzemu koloidalny), propionian sodu,
substancja zagęszczająca (guma kasntanowa), barwnik (beta-karoten), naturalny aromat pomarańczowy, substancja konserwująca
(sorbinian potasu).ProducentMasters sp. Z o.o.,Wysogotowo,ul. Skórzewska 3062-081 Przeźmierowo
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