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Olimp Arginilan, proszek - smak cytrynowy, 14 sasz.
 

Cena: 103,95 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 sasz.

Postać prosz.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Arginilan – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do stosowania dietetycznego w przypadku odleżyn i trudno gojących się
ran, a także u pacjentów w okresach radioterapii, pooperacyjnych oraz w trakcie rekonwalescencji, po udarach, w fazie przewlekłej.

Preparat Arginilan zawiera wysoką porcję L-argininy, wysoce przyswajalny hydrolizat kolagenu, oraz cynk (w postaci chelatu
aminokwasowego Albion®) i witaminy A i C.

Sposób przygotowania: 

W celu sporządzenia produktu gotowego do spożycia, do naczynia wlać 240 ml przegotowanej wody w temperaturze pokojowej i powoli
wsypywać zawartość saszetki, ciągle mieszając, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Dawkowanie: Poleca się przyjmować 1 saszetkę raz na dobę po posiłku, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie należy przekraczać porcji
polecanej do spożycia w ciągu dnia.

 

Ważna informacja:

Preparat przeznaczony do stosowania pod nadzorem lekarza.

Preparat jest środkiem spożywczym niekompletnym pod względem odżywczym.
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Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

 

Środki ostrożności i przeciwwskazania:

Preparatu nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników produktu.

W przypadku występowania chorób (np. nadciśnienia) lub przyjmowania leków, poinformować lekarza.

W trakcie stosowania nie spożywać alkoholu.

Nie przyjmować innych produktów zawierających cynk.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Informacja o wartości odżywczej 1 porcja/1 saszetka (12,5 g)
rozpuszczona w 240 ml wody

100 g

Wartość energetyczna 158 kJ/ 38 kcal 1264 kJ/304 kcal
Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0 g

0 g

0 g

0 g
Węglowodany

w tym cukry

0 g

0 g

0 g

0 g
Błonnik 0 g 0 g
Białko 12,4 g 99 g
Witamina A (μg-RE) 120 µg 960 µg
Witamina C 80 mg 640 mg
Cynk (z chelatu Albion®) 12 mg 96 mg
L-arginina 4 500 mg 36 000 mg
Hydrolizat kolagenu 5 000 mg 40 000 mg

 

L-arginina zaliczana jest do aminokwasów, niezbędnych organizmowi w pewnych sytuacjach klinicznych. Powstają z niej aktywne
związki biologiczne, np. tlenek azotu, który bierze udział w procesach bakteriobójczych, przez co wpływa pozytywnie na proces gojenia
ran.

Kolagen jest budulcem tkanek łącznych, takich jak skóra i tkanki chrzęstne. Spożywanie 5 g kolagenu dziennie może wpływać na
utrzymanie elastyczności skóry, co ma znaczenie przy leczeniu ran odleżynowych.

Witaminy A i C oraz cynk wspomagają proces gojenia ran oraz mogą pomóc w zapobieganiu tworzeniu ran odleżynowych.

 

Składniki: hydrolizat kolagenu, chlorowodorek L-argininy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy; diglicynian cynku – cynk; aromaty,
substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; kwas L-askorbinowy – witamina C; octan retinylu – witamina A.

Opakowanie: 14 saszetek

Zawartość netto 1 saszetki: 12,5 g
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