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Orsalit dla dorosłych 10 saszetek a 4,46g
 

Cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.a 4,46g

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 

PRODUCENT:  IBSS BIOMED 

Aleja Sosnowa 8 , Kraków

ILOŚĆ: 10 saszetek

 

ORSALIT dla dorosłych jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania
dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu

Smak cytrynowo-malinowy.

 

ZASTOSOWANIE:

Uzupełnienie płynów i składników mineralnych podczas biegunki lub wymiotów, odwodnienie organizmu.

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Produkt powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Saszetkę rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Przed podaniem schłodzić. Płynu nie należy dosładzać. Dawkowanie
preparatu uzależnione jest od stopnia odwodnienia oraz zaleceń lekarza.

Zwykle w pierwszym etapie, a więc w czasie pierwszych 3 - 4 godzin, podajemy dawkę 50-100 ml płynu na kilogram masy ciała oraz
dodatkowo po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 5-10 ml doustnego płynu nawadniającego na kilogram masy ciała.

Warto?? od?ywcza i
energetyczna

w 100 g produktu w
saszetkach

w 100 ml gotowego
produktu do
spo?ycia

Osmolarno?? w
mOsm/l

Warto??
energetyczna
(energia)

1591 kJ/ 374 kcal 35 kJ/8 kcal ---

W?glowodany, w

tym:

cukry (glukoza)

93,6 g

 

60,53 g

2,08 g

 

1,35 g

---

 

75

Sól 11,66 g 0,26 g ---

Sk?adniki mineralne:

Cytryniany 8,36 g 0,19 g 10

Chlorki 10,27 g 0,23 g 65

Sód 7,64 g 0,17 g 75

Potas 3,53 g 0,16 g 20

Osmolarno?? roztworu: 245 (mOsm/l).

 

SKŁAD:

Glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromaty.

Produkt zawiera cukier.

ORSALIT dla dorosłych zawiera aromat o smaku malinowym i cytrynowym, nie zawiera owoców.

Produkt bezglutenowy, nie zawiera białka mleka i laktozy.
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Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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