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XENNA BALANCE ZAPARCIA MAKROGOL ELEKTROLITY 1
SASZ
 

Cena: 2,50 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

USP ZDROWIE

Opis produktu
 

XENNA BALANCE - 1 SASZETKA
LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAPARĆ

Xenna Balance jest wyrobem medycznym stosowanym w leczeniu przewlekłych zaparć:

Środek ten powoduje wyrównanie rytmu wypróżnień, wspomaga proces trawienia.
Xenna Balance wspomaga perystaltykę jelit.
Wpływa na pobudzenia okrężnicy i stymuluje mięśnie do pobudzenia i wypróżnienia.

Skład:

1 saszetka wyrobu medycznego Xenna Balance zawiera 13,81 g proszku:

1. makrogol (PE6) 3350 - 13,125 g
2. chlorek sodu - 0,3507 g
3. sodu wodorowęglan - 0,1785 g
4. chlorek potasu - 0,0466 g

Makrogol powoduje wiązanie wody w jelicie i przez to zwiększenie objętości płynów oraz rozluźnienie mas kałowych, wykazuje
zatem działanie osmotyczne. Gdy zwiększa się objętość stolca, wtedy pobudzona zostaje motoryka okrężnicy i stymulacja
nerwowo-mięśniową. Efektem tego pobudzenia jest szybkie opróżnienie jelita grubego. Makrogolon zawarty w Xennie Balance
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ułatwia wydalenie zmiękczonego stolca, przez miejscowe działanie w obrębie jelita grubego. Osmotyczne działanie makrogolu
odpowiada za efekt przeczyszczający.
Elektrolity zawarte w preparacie przeciwdziałają zaburzeniom wodno-elektrolitowym podczas długotrwałego stosowania.

Dawkowanie:

Xenna Balance występuje w postaci proszku podzielonego na saszetki do sporządzenia roztworu do picia. Preparat jest przeznaczony
dla osób powyżej 12 roku życia. Dawkowanie dobowe nie powinno przekraczać 3 saszetek w 3 osobnych dawkach. Należy jednak
zacząć od stosowania 1 saszetki spożywanej rano. Poprawa perystaltyki i częstotliwości wypróżnień występuje zwykle po upływie
24–48 godzin. Nie należy przekraczać wyznaczonej liczby do spożycia, gdyż może to zaszkodzić naszemu zdrowiu.

Bezpośrednio przed przyjęciem preparatu zawartość saszetki należy mieszając rozpuścić, w 125 ml (0,5 szklanki) wody i wypić.

Preparatu Xenna Balance nie stosować dłużej niż 2 tygodnie.

Uwagi:

Preparatu Xanna Balance nie powinny spożywać osoby mające nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie mogą go stosować również osoby uczulone na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie można stosować preparatu u osób wykazujących niedrożność lub podejrzenie niedrożności jelit, mających bóle brzucha o
nieznanej przyczynie, w stanach zapalnych jelit w tym np. choroba Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, toksyczne rozszerzenie okrężnicy, z perforacją lub zwiększonym ryzykiem perforacji przewodu pokarmowego.
Xenny Balance nie można stosować również u dzieci poniżej 12 roku życia, a także u kobiet w ciąży lub karmiących.

Dystrybutor: USP Zdrowie Sp z o.o., ul.Poleczki 35 , Warszawa.
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