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Aboca, Sollievo Physiolax - fizjologiczne leczenie zaparć, 45
tabletek
 

Cena: 39,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Sollievo Physiolax to wyrób medyczny o działaniu fizjologicznym do leczenia zaparć. Produkt w postaci tabletek przeznaczony jest do
stosowania u dorosłych i dzieci od 12. roku życia. Physiolax opracowany został dzięki nowej procedurze ekstrakcji LPME (liquid phase
micro extraction). Standaryzowany dzięki nowym technikom kontroli jakości specjalnie opracowanych do systemów złożonych.

Działanie produktu oparte jest na właściwościach zestawu substancji naturalnych, które oddziałują na szereg funkcji jelita, wpływając
przy tym na regulację pasażu jelitowego. Sollievo PhysioLax wykorzystuje fizjologiczny, a nie farmakologiczny, mechanizm działania.
Wyrób działa przeczyszczająco, współdziałając z tkanką jelit na wielu poziomach:

zwiększenia perystaltyki jelit,
zwiększenie wilgotności kału,
zwiększenie ochrony ściany jelit,
modulacja stanu zapalnego.

PhysioLax jest w 100% naturalny i biodegradowalny, nie zawiera substancji syntetycznych, półsyntetycznych ani modyfikowanych
genetycznie. Produkt certyfikowany w klasie IIa wyrobów medycznych. 
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Zastosowanie

Leczenie zaparć u osób dorosłych i dzieci od 12. roku życia.

 

Sposób użycia

Zaleca się przyjmowanie 1-3 tabletek wieczorem, w razie potrzeby, popijając dużą szklanką wody. 
W razie utrzymywania się zaparcia ważne jest, by skonsultować się z lekarzem.
Prawidłowa dawka to minimum wystarczające do poprawy tranzytu jelitowego bez zbytniego rozrzedzania kału, a zatem można
ją dostosować do indywidualnych potrzeb.
Zazwyczaj w celu poprawy tranzytu jelitowego zaleca się przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia, spożywanie
pokarmu zawierającego błonnik oraz uprawianie aktywności fizycznej.

 

Składniki

Kompleks Sollievo PhysioLax otrzymywany z senesu wąskolistnego, cykorii podróżnik, kopru włoskiego, mniszka lekarskiego, kminku
zwyczajnego i kminu rzymskiego) 420 mg/tabletkę.

 

Ważne wskazówki

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden, lub więcej składników.
Nie przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dziennej. 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

