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Lenodiar Pediatric 12 sasz.
 

Cena: 30,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sasz.

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
LENODIAR PEDIATRIC
Przeciwdziała biegunce i przywraca równowagę jelit
Lenodiar Pediatric jest wskazany do leczenia biegunki. Produkt ten redukuje ataki biegunki, respektując funkcjonowanie jelit. Biegunka
jest zjawiskiem związanym ze stanem podrażnienia oraz zapalenia błony śluzowej jelita spowodowanym przyczynami różnego
pochodzenia.
Charakteryzuje się zwiększeniem wydzielania i/lub ograniczeniem wchłaniania płynów, co jest powiązane ze wzrostem motoryki jelit.
Oprócz dyskomfortu i bólu, biegunka powoduje ryzyko odwodnienia, utraty witamin i minerałów oraz zaburzenia równowagi flory
bakteryjnej jelit.

WSKAZANIA
Lenodiar Pediatric jest wskazany w leczeniu biegunek różnego pochodzenia (infekcje wirusowe, objawy grypowe charakteryzujące się
biegunką, biegunka czynnościowa, biegunka jatrogenna spowodowana przyjmowaniem leków, biegunka podróżnych). Zaleca się
podawać dziecku odpowiednią ilość płynów w celu uniknięcia ryzyka odwodnienia. Produkt jest wskazany powyżej 1. roku życia.

JAK DZIAŁA
Lenodiar Pediatric działa dzięki Actitan-F, roślinnemu kompleksowi molekularnemu będącemu owocem badań Aboca, który redukuje
ataki biegunki oraz normalizuje konsystencję stolca, sprzyjając szybkiemu przywróceniu równowagi pracy jelit.
Actitan-F przeciwdziała zapaleniu błony śluzowej jelit, jakie pojawia się w przypadku biegunki, dzięki dwóm mechanizmom działania:
działanie ochronne, uzyskane poprzez utworzenie powłoki o efekcie bariery, która ogranicza kontakt z mikroorganizmami oraz
czynnikami drażniącymi;
działanie przeciwutleniające, które przeciwdziała podrażnieniu błony śluzowej.
Dzięki synergii dwóch działań, Lenodiar Pediatric sprzyja szybkiemu przywróceniu prawidłowego funkcjonowania jelit i równowagi flory
bakteryjnej (mikrobiota). Ze względu na swój mechanizm działania, produkt ten działa respektując fizjologię jelit, nie powodując zaparć.
Lenodiar Pediatric to produkt bez glutenu i o przyjemnym smaku.

SPOSÓB UŻYCIA
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 Zaleca się zażywanie 1 saszetki co 3 godziny, maksymalnie do 4 saszetek na dobę,
w zależności od nasilenia dolegliwości. Należy rozpuścić zawartość saszetki w 10 ml wody (około 1 łyżki stołowej). W przypadku braku
ustępowania biegunki lub jej zaostrzenia pomimo leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.
W przypadku braku poprawy objawów należy skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł
ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.
SKŁAD
Substancje czynne: Actitan-F, roślinny kompleks molekularny tanin (z Rzepiku pospolitego, Pięciornika Kurzego Ziela) i flawonoidów (z
Rumianku).
Mianowany na zawartość całkowitą tanin ≥ 7,8%
Zawiera ponadto: liofilizowany sok z borówki czernicy, jeżyn, czarnego bzu, cukier trzcinowy, naturalny aromat i aromat cytrynowy, olejek
eteryczny z cytryny, gumę arabską.
0477
Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją używania.
WYRÓB MEDYCZNY
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