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Multi-Sanostol syrop, 600 g
 

Cena: 39,17 zł

Opis słownikowy

Dawka 600 g

Opakowanie 600 g

Postać syrop

Producent ORIFARM HEALTHCARE A/S

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Productum compositum

Opis produktu
 

Syrop Multi-Sanostol® jest lekiem na odporność dla dzieci (od 1 roku życia) zawierający zestaw witamin wzbogacony wapniem.

Zawarte w syropie witaminy oraz wapń są istotne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Wapń bierze udział w procesach
krzepnięcia krwi, prawidłowym działaniu układu nerwowego i mięśniowego.
Witaminy jakie dostarcza syrop sprawiają, że jest to lek dla dzieci na wzmocnienie mięśni i kości dostarczający odpowiednią dawkę
niezbędnych składników odżywczych.

Skład i postać farmaceutyczna: produkt złożony, syrop.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każde 10 ml syropu zawiera 6,55 g sacharozy; 1,31 g syropu glukozowego; 15,04 mg sodu
benzoesanu (E 211) i 10 mg kwasu sorbowego (E 200).

Wskazania:
- zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy,
- utrata apetytu,
- skłonność do częstych infekcji,
- okres wzrostu i rozwoju,
- stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie,
- obniżona zdolność koncentracji,
- okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii,
- w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Syrop witaminowy może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

Zalecane dawkowanie:
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Dzieci od 1. do 5. roku życia: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.
Dzieci w wieku od 6. roku życia, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.
Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z
moczem (hiperkalcynuria), zwiększone stężenie Wit. A lub D (hiperwitaminoza A lub D).
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub
niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu.

Opakowanie: 600 g

Podmiot odpowiedzialny
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense, Dania

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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