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Alugastrin 3 Forte - leczenie nawracającej zgagi, 30 tabletek
 

Cena: 29,71 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Alugastrin 3 Forte jest wyrobem medycznym o potrójnym działaniu wskazanym w leczeniu nawracającej zgagi. Mechaniczne działanie
składników aktywnych redukuje nadkwaśność, hamuje refluks oraz ochrania żołądek i przełyk. Alugastin 3 Forte zawiera:

węglan wapnia - powoduje zmniejszenie kwasowości soku żołądkowego,
alginian sodu - w kontakcie z kwasem żołądkowym zmienia postać w żelową, dzięki czemu zapobiega cofaniu się kwaśnej treści
i hamuje refluks w kierunku przełyku,
naturalny kompleks Mucosave - tworzy ochronną warstwę powlekającą błonę śluzową żołądka i przełyku.

Preparat zapobiega przedostawaniu się kwasów żołądkowych w kierunku przełyku, obniża nadkwaśność żołądka, chroni błonę śluzową
żołądka oraz przełyku przed drażniącym działaniem zgagi i zarzucanej kwaśnej treści żołądka. 

Zastosowanie

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, łagodzenie objawów, takich jak:

zgaga,
bóle żołądka,
refluksowe zapalenie przełyku,
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zarzucanie kwaśnej treści żołądka,
problemy z trawieniem,
kaszel oraz zapalenie krtani i gardła.

Sposób użycia

Do 2 tabletek dziennie: należy połknąć 1 tabletkę popijając wodą.
Zalecane jest przyjmowanie jednej tabletki wieczorem przed snem.
Drugą tabletkę można przyjąć w ciągu dnia, po posiłku, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Maksymalny okres stosowania produktu wynosi 30 dni.

 

Składniki

Mucosave (ekstrakt z liści Opuncji Figowej i liści Oliwki Europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, hydroksypropylometyloceluloza,
celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krzemionka.

 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować Alugastrin 3 Forte w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Kobiety w ciąży i dzieci poniżej 12 roku życia pred zastosowaniem tego produktu powinny zasięgnąć porady lekarza.

Ważne wskazówki

Przechowuj produkt w temperaturze poniżej 25 stopni C, z dala od wilgoci.
Termin ważności podany na opakowaniu odnosi się do nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu.
Nie stosować po upływie daty ważności.
Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.
Produkt przeznaczony do stosowania doustnego.
Nie należy przekraczać podanej zalecanej dawki dziennej.
Z produktu należy korzystać zgodnie z dołączoną ulotką.
Produkt przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Ostrzeżenia

W produkcie występuje sód, w związku z czym zalecane jest zachowanie ostrożności podczas stosowania go u pacjentów z
nadciśnieniem, niewydolnością nerek lub serca.
Należy skonsultować się z lekarzem w celu weryfikacji interakcji stosowania Alugastrin 3 Forte z innymi produktami.
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