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EnterosGel 225g
 

Cena: 102,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 225 g

Postać żel

Producent K&K HERBAL POLAND

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Bioline Products s.r.o.

Krakovska 1338/10,

110 00 Praga1, Republika Czeska.

ILOŚĆ:  225 g

 

Enterosgel, zawiesina doustna w żelu

 

 

DZIAŁANIE:

Enterosgel jest innowacyjnym jelitowym adsorbentem produkowanym na bazie naturalnego krzemu o unikalnych właściwościach.
Poprawia odporność organizmu i stymuluje ogólną poprawę stanu zdrowia. Absorbuje i odprowadza z organizmu toksyny, substancje
szkodliwe, patogeny chorobotwórcze i alergeny w przewodzie pokarmowym, jednocześnie nie pozbawia organizmu substancji
potrzebnych. Pomaga w zatrzymaniu biegunki lub skróceniu czasu trwania biegunki, łagodzi objawy niestrawności (dyspepsji),
przyspiesza usuwanie alkoholu z organizmu, pomaga odtworzyć korzystną mikroflorę jelitową, działa ochronnie na błonę śluzową
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układu pokarmowego i przyspiesza gojenie się jej uszkodzeń, zmniejsza obciążenie toksyczne wątroby i nerek. Nie wchłania się, jest
wydalany z organizmu razem ze związanymi substancjami toksycznymi.

 

WSKAZANIA:

Ostra biegunka o dowolnej przyczynie, przewlekła biegunka o dowolnej przyczynie, niestrawność (dyspepsja), zaburzenia mikroflory
jelitowej (np. spowodowane antybiotykami), owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, zatrucia, w tym intoksykacja alkoholem i narkotykami,
przewlekłe choroby wątroby i nerek z towarzyszącą niewydolnością, choroby alergiczne (astma oskrzelowa, alergie pokarmowe,
pokrzywka, itp.), choroby skóry (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, trądzik pospolity), zatrucia w czasie ciąży.

U zdrowych osób stosuje się w następujących wskazaniach: w profilaktyce miażdżycy i choroby wieńcowej, w profilaktyce przewlekłych
zatruć u osób mieszkających w złych warunkach środowiskowych lub pracujących w miejscach, w których poddawane są ekspozycji na
zawodowe czynniki ryzyka, w profilaktyce odtrucia organizmu

 

DAWKOWANIE:

Dorośli: 15g (1 łyżka stołowa) 3 razy dziennie (45g/dobę); dzieci powyżej 5. roku życia: 10–15g (2–3 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie
(30–45g/dobę); dzieci od 1–5 lat: 5–10g (1–2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (15–30g/dobę); dzieci poniżej 1. roku życia: 1,7g (1/3
łyżeczki do herbaty) przed karmieniem, do 6 razy na dobę (do 10g/dobę). Pojedynczą dawkę wyrobu medycznego Enterosgel można
zmieszać przed użyciem z mlekiem matki, wodą, sokiem lub półpłynnym pokarmem dla niemowląt (w proporcji 1:3).  Należy zażywać
doustnie 1–2 godzin przed lub po posiłku.

 

SKŁAD:

polihydrat polimetylosiloksanu (hydrożel kwasu metylokrzemowego) 70%, woda oczyszczona 30 %.

 

OSTRZEŻENIA: 

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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