
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Aboca, Lenodiar - leczenie biegunki u dorosłych, 20 kapsułek
 

Cena: 33,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

LenoDiar Adult jest wskazany w leczeniu ostrej biegunki i nawrotów przewlekłej biegunki. Produkt zmniejsza ataki biegunki, przy
jednoczesnym zachowaniu funkcji jelit. Biegunka jest zjawiskiem związanym z podrażnieniem i zapaleniem jelitowej błony śluzowej z
powodu przyczyn różnego pochodzenia. Charakteryzuje się zwiększonym wydzielaniem i / lub zmniejszoną absorpcją płynów, związaną
ze zwiększonym wypróżnianiem. Oprócz dyskomfortu i bólu biegunka wiąże się także z ryzykiem odwodnienia, utraty witamin i
minerałów oraz braku równowagi flory bakteryjnej jelit.

Wskazania

LenoDiar Adult jest wskazany w leczeniu ostrej biegunki o różnym pochodzeniu #℣佐⌡⌀稀愀欀愁簀攀渀椀攀 眀椀爀甀猀漀眀攀Ⰰ 稀攀猀瀀漁䈀礀 最爀礀瀀漀眀攀 挀栀愀爀愀欀琀攀爀礀稀甀樁Ԁ挀攀
się biegunką, jatrogenną biegunką związaną z przyjmowaniem leków, stanem stresu, złym stylem życia i dietą, biegunką podróżnych,
zmianami hormonalnymi, takimi jak okresy#℣䍐⌡⌀ 椀 搀漀 氀攀挀稀攀渀椀愀 渀愀眀爀漀琀眀 瀀爀稀攀眀氀攀欁䈀攀樀 戀椀攀最甀渀欀椀 ⌡⍏倣℣takich jak IBS - zespół jelita drażliwego,
biegunka czynnościowa, choroba zapalna jelit itp.#℣䍐⌡⌀ 眀爀愀稀 稀 欀漀渀欀爀攀琀渀礀洀 氀攀挀稀攀渀椀攀洀 琀攀爀愀瀀攀甀琀礀挀稀渀礀洀⸀ 倀爀漀搀甀欀琀 樀攀猀琀 眀猀欀愀稀愀渀礀 搀氀愀 搀漀爀漀猁䈀礀挀栀 椀
dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Działanie

LenoDiar Adult działa dzięki Actitan-P, opartemu na roślinach kompleksowi molekularnemu wynikającemu z badań Aboca, który
zmniejsza ataki biegunki i normalizuje konsystencję stolców, pomagając szybko przywrócić równowagę czynności jelit. Actitan-P
przeciwdziała zapaleniu jelitowej błony śluzowej, występującemu w przypadku biegunki, poprzez dwa mechanizmy działania: działanie
ochronne, uzyskiwane przez tworzenie filmu o właściwościach barierowych w celu ograniczenia kontaktu z mikroorganizmami i
środkami drażniącymi; działanie antyoksydacyjne, które przeciwdziała podrażnieniu błony śluzowej. Dzięki synergii swoich działań,
LenoDiar Adult przyczynia się do szybkiego przywrócenia funkcji jelitowej i przywrócenia równowagi flory bakteryjnej #℣佐⌡⌀洀椀欀爀漀昀氀漀爀礀⌡⍃倣℣. Biorąc
pod uwagę mechanizm działania, produkt działa z poszanowaniem fizjologii jelita i bez powodowania zaparć.
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Dawkowanie

Zaleca się przyjmowanie 2 kapsułek 2-3 razy dziennie w zależności od ciężkości zaburzenia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni,
należy zasięgnąć porady lekarza.

Ważne wskazówki

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na jeden lub więcej składników. Jeśli objawy się nie poprawią, skonsultuj się z
lekarzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła. Trzymać z dala od dzieci. Termin "wykorzystanie
według" odnosi się do nienaruszonego produktu, który jest prawidłowo przechowywany.

Skład

Substancje funkcjonalne: Actitan-P, oparty na roślinach kompleks cząsteczkowy garbników #℣佐⌡⌀稀 䄀最爀椀洀漀渀礀Ⰰ 吀漀爀洀攀渀琀椀氀⌡⍃倣℣ i polifenoli #℣佐⌡⌀稀 漀氀椀眀攀欀 椀
kurkumy#℣䍐⌡⌀⸀ 䴀椀愀渀漀 挀愁䈀欀漀眀椀琀攀樀 最愀爀戀渀椀欀眀•攀 㜀Ⰰ㠀─ 娀愀眀椀攀爀愀 爀眀渀椀攁簀㨀 挀攀氀甀氀漀稁ᤀ 洀椀欀爀漀欀爀礀猀琀愀氀椀挀稀渁Ԁ⸀ 伀瀀愀爀琀攀 渀愀 爀漁嬀氀椀渀愀挀栀 欀愀瀀猀甁䈀欀椀
polisacharydowe.
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