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Multi-Sanostol 600g
 

Cena: 34,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 600 g

Postać syrop

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: TAKEDA

ILOŚĆ:  600 g

 

OPIS:

Multi-Sanostol to wielowitaminowy preparat w postaci syropu dla dzieci (od 1 roku życia), z dodatkiem wapnia.

 

DZIAŁANIE:

Zapewnia dzienne zapotrzebowanie organizmu w witaminy w okresie wzrostu, jest pomocny w zapobieganiu krzywicy, jak i zaburzeniom
rozwoju i wzrostu, wzmacnia organizm w przewlekłych chorobach infekcyjnych, w okresie rekonwalescencji, zapobiega zaburzeniom
przemiany materii.

 

WSKAZANIA:

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, utrata apetytu, skłonność
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do częstych infekcji, okres wzrostu i rozwoju, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie, obniżona zdolność
koncentracji, okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii, w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu; dla
dzieci powyżej 1. roku życia, młodzieży i dorosłych.

 

DAWKOWANIE:

Doustnie (przed użyciem wstrząsnąć butelką) – dzieci od 1. do 5. roku życia 10-15ml syropu na dobę, dzieci w wieku od 6. lat, młodzież i
dorośli 15-20ml syropu na dobę.

 

SKŁAD:

10 ml produktu zawiera: witaminę A (retynolu palmitynian) 2400 j.m.; witaminę D3 (cholekalcyferol) 200 j.m.; witaminę B1 (tiaminy
chlorowodorek) 2 mg; witaminę B2 (ryboflawiny sodu fosforan) 2 mg; witaminę B6 (pirydoksyny chlorowodorek) 1 mg; witaminę C (kwas
askorbowy) 100 mg; witaminę E 2 mg; witaminę PP 10 mg; dekspantenol 4 mg; wapnia glukonian jednowodny 50 mg; wapnia
fosforomleczan 50 mg; substancje pomocnicze, w tym sacharozę, glukozę i sodu benzoesan.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, zwiększone stężenie wapnia
we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria), zwiększone stężenie witaminy A lub D
(hiperwitaminoza A lub D).

 

 

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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