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Xenna Balance Wyrób medyczny 20 saszetek
 

Cena: 51,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać prosz.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
1 saszetka zawiera 13,81 g proszku do sporządzania roztworu doustnego

Jak stosować Xennę Balance
Po otwarciu zawartość wsypać do szklanki. Wlać około 125 ml wody (pół szklanki). Dobrze wymieszać, żeby proszek całkowicie się
rozpuścił, a następnie wypić.

Dla kogo przeznaczony jest produkt
Dorośli, młodzież (w wieku co najmniej 12 lat) osoby w podeszłym wieku.

Jak często produkt powinien być stosowany
Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, w przypadku przewlekłego zaparcia, wypić rozpuszczoną zawartość jednej saszetki 1-3 razy dziennie.

Czas stosowania
Zazwyczaj leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią w tym czasie, należy skontaktować
się z lekarzem.

Składniki
1 saszetka 13,81 g proszku zawiera: makrogol (PEG) 3350 - 13,125 g, chlorek sodu - 0,3507 g, sodu wodorowęglan - 0,1785 g, chlorek
potasu - 0,0466 g, Po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 125 ml wody stężenie elektrolitów w otrzymanym roztworze jest
następujące: sód - 65 mmol/l, chlorki - 53 mmol/l, wodorowęglany - 17 mmol/l, potas - 5 mmol/l, Pozostałe składniki: aromat
pomarańczowy, aromat cytrynowo-limonkowy (zawiera sorbitol), sacharynian sodu, krzemionka koloidalna bezwodna, Produkt zawiera
substancję słodzącą sacharynian sodu

Przechowywanie
Przygotowany do użycia roztwór może być przechowywany: w lodówce (2°C-8°C) w zamkniętym pojemniku i powinien być zużyty w
ciągu dwudziestu czterech godzin.
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Polska
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