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Tasectan dla dzieci 250mg, 20 saszetek
 

Cena: 34,23 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Opis produktu
 

Tasectan to wyrób medyczny, który dzięki zastosowaniu unikalnego, potrójnego mechanizmu działania – NEO – szybko i skutecznie
rozwiązuje problem biegunki.

 

Tasectan przywraca naturalne funkcjonowanie śluzówki jelit, dzięki czemu hamuje biegunkę. Badania potwierdziły, że Tasectan łagodzi
objawy biegunki u dzieci i dorosłych już po 12 godzinach leczenia.

Tasectan jest stosowany w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita. Specyficzny skład wyrobu medycznego pomaga w
kontrolowaniu i łagodzeniu objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia.

Zastosowanie

w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita, kontrolowanie i łagodzenie objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak
napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Wyrób medyczny działa skutecznie przez 12 godzin. 

NEO – unikalna formuła na biegunkę

 

Unikalna formuła NEO zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelita:
– NEUTRALIZUJE, czyli wiąże toksyny, które powodują biegunkę
– ELIMINUJE toksyny i patogeny wraz z kałem, nie zaburza motoryki układu pokarmowego (nie powoduje zaparć)
– OCHRANIA śluzówkę jelit przez tworzenie specjalnej powłoki, a ponadto ma właściwości ściągające
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Tasectan jest bezpiecznym produktem o udowodnionej skuteczności u dorosłych, dzieci i niemowląt.

 

Łagodzi objawy takie jak: uczucie napięcia brzucha i częste wypróżnianie, a przede wszystkim szybko zwalcza biegunkę i pozwala na
odzyskanie spokoju i czerpanie radości z życia.

Zalecane spożycie

dzieci do 3 lat 1 saszetka co 6 godzin do ustąpienia objawów.
– Niewielka ilość proszku do rozpuszczenia
– Proszek można rozpuścić w dowolnym płynie (woda, napój) lub jogurcie
– Neutralny smak proszku
Dzieci w wieku od 3 do 14 lat: 1-2 saszetki co 6 godzin do ustąpienia objawów.

 Składniki

taninian żelatyny.
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