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Delicol na kolkę niemowlęcą 15ml
 

Cena: 31,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać krop.doustne

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: AFLOFARM

ILOŚĆ: 15 ml

 

OPIS:

Delicol to preparat w postaci kropli stosowany w dolegliwościach kolki niemowlęcej.

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych
nietolerancją laktozy w pożywieniu u niemowląt. Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami trawiennymi
spowodowanymi nietolerancją laktozy w pożywieniu u niemowląt. Składniki Delicolu rozkładają laktozę zawartą w mleku i sprawiają, że
staje się ono lepiej przyswajalne. Dzięki temu eliminuje dolegliwości kolkowe.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Ilość kropli produktu dodawana do posiłku powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu. Z tego powodu zaleca się,
aby początkowo stosować minimalna ilość kropli określoną poniżej, w przypadku braku skuteczności stopniowo zwiększać porcję
maksymalnie do górnej wartości podanych przedziałów. Wstrząsnąć przed użyciem. Od 0 do 2 tygodni – 7-8 kropli, od 3 do 4 tygodni –
8-9 kropli; od 1 do 2 miesięcy – 9-11 kropli; od 2 do 3 miesięcy – 11-14 kropli; od 3 do 4 miesięcy – 12-15 kropli; powyżej 4 miesięcy –
14-17 kropli.

 

SKŁAD:

Maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna, chlorek sodu, enzym laktaza z naturalnego pochodzenia z wyciągu z grzyba Aspergillus
oryzae.

 

OSTRZEŻENIA:

Produkt stosować pod nadzorem lekarza.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym. 

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie narażać na działanie promieni słonecznych i ciepła.

Po otwarciu preparat powinien być zużyty w ciągu 3 tygodni. 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie dodawać kropli do mleka, które jest bardzo ciepłe albo bardzo zimne.

Delicol zawiera enzym laktazę, który ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Zaleca się, by krople dodawać do pokarmu
w temperaturze pokojowej. 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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