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Aboca, Colilen IBS - na zdrowe jelita, 60 kapsułek
 

Cena: 63,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Aboca Colilen Ibs: pomoc w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego (produkt dostępny online)

Ten innowacyjny wyrób medyczny jest wskazany do stosowania w przypadku występowania dolegliwości związanych z zespołem jelita
nadwrażliwego. Sygnowane tą nazwą kapsułki są zalecane podczas ich pojawiania się z różną częstotliwością i intensywnością u wielu
pacjentów.

Wyrób medyczny Aboca Colilen Ibs, podobnie jak inne tego typu produkty, leki itp. jest oferowany przez aptekę internetową Urtica. Jego
cena jest atrakcyjna. Zamówienie go w aptece online zajmie tylko chwilę.

Co w swym składzie zawiera Colilen Ibs Aboca?

Wśród głównych składników należy wymienić: Actimucin, czyli naturalny kompleks molekularny żywic – pozyskiwanych z kadzidłowca
#℣佐⌡⌀漀瀀愀琀攀渀琀漀眀愀渀礀 猀欁䈀愀搀渀椀欀⌡⍃倣℣, kompleks polisacharydów pozyskiwanych z aloesu oraz polifenoli #℣佐⌡⌀瀀漀挀栀漀搀稁Ԁ挀礀挀栀 稀 洀攀氀椀猀礀 椀 爀甀洀椀愀渀欀甀⌡⍃倣℣. W
składzie znalazły się również: kumin, eteryczny olejek z kopru włoskiego oraz celuloza mikrokrystaliczna.

Jak działa Aboca Colilen Ibs?

Jak już wspomniano, cena tego produktu jest bardzo atrakcyjna, jeśli bierze się pod uwagę jego wszystkie właściwości. Wśród tych
najważniejszych należy wspomnieć o:

zmniejszaniu dolegliwości bólowych;
przywróceniu prawidłowego rytmu wypróżnień.
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Dzieje się tak za sprawą zawartego w tym wyrobie medycznym naturalnego kompleksu molekularnego Actimucin, który został
opatentowany. Składa się on z polifenoli, polisacharydów oraz żywic. Kompleks ten odkłada się cienką warstwą na powierzchni błony
śluzowej jelit i ma za zadanie chronić je przed szkodliwym działaniem drażniących substancji.

Jakie są wskazania do stosowania?

Wyrób medyczny, Colilen Ibs, jaki apteka internetowa Urtica oferuje w dobrej cenie, jest wskazany do przyjmowania w przypadku
dolegliwości jelitowych np. wzdęciach, bólach brzusznych oraz przy dyskomforcie spowodowanym tym schorzeniem.

Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania?

Tak. Nie należy stosować tego wyrobu medycznego, jeśli występuje alergia lub nadwrażliwość na chociaż jeden z jego składników. Nie
należy go również przyjmować w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Sposób użycia

Zaleca się przyjmowanie po 2 kapsułki 3 razy w ciągu dnia – najlepiej pomiędzy posiłkami. Leczenie powinno trwać od 2 do 6 tygodni,
zależy to od stopnia nasilenia objawów. Można je powtórzyć, jeśli znów wystąpią pierwsze symptomy choroby. Terapia prowadzona
przy użyciu tego środka może odbywać się równolegle z innymi formami leczenia objawowego w przypadku wystąpienia fazy ostrej.
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