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MELILAX Adult 6 mikrowl.
 

Cena: 5,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 6 mikrowl.

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
MELILAX
Mikrowlewka doodbytnicza z Promelaxin
WSKAZANIA
Melilax przeznaczony jest do leczenia zaparć, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w przypadku jelita nadwrażliwego),
szczelin odbytu i hemoroidów.
Produkt oczyszcza jelito i wykazuje działanie ochronne, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości, podrażnienia i stan zapalny obecne w
czasie zaparcia. Melilax może być stosowany również w ciąży i podczas karmienia piersią.

JAK DZIAŁA
Melilax łączy działanie wypróżniające z działaniem ochronnym i w konsekwencji łagodzącym błonę śluzową odbytu. Podwójne działanie
Melilax uzyskiwane jest dzięki PROMELAXIN, kompleksowi miodów nektarowych i spadziowych, odpowiednio wyselekcjonowanych i
przetworzonych na podstawie zawartości monosacharydów, polisacharydów i melanoidyn, wzbogaconemu o frakcję polisacharydową z
aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego.
Melilax ma działanie wypróżniające, które zapewnia bodziec aktywujący defekację.
Ponadto Melilax, dzięki właściwościom przypominającym śluz oraz lepkości, chroni błonę śluzową odbytu podczas przechodzenia
stolca.
Te szczególne właściwości, w połączeniu z działaniem przeciwutleniającym, nadają produktowi zdolność do ochrony, co prowadzi do
łagodzenia błony śluzowej.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
Patrz ulotka informacyjna.

OSTRZEŻENIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. W przypadku długotrwałych zaparć należy
skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń. Mikrowlewka jest jednorazowego użytku, dlatego nie może być
ponownie stosowana.
SKŁAD
Substancje czynne 73,2%
Promelaxin, kompleks miodów i polisacharydów z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego. Mianowany na: monosacharydy ≥ 50%,
polisacharydy (ciężar molekularny> 20 000 Dalton) ≥ 0,3% Zawiera ponadto: mieszankę wodno-glicerynową, sok z cytryny, olejek
eteryczny z lawendy.
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