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Colostop Stop, żel doustny, 2 x 75 g
 

Cena: 25,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 x 75 g

Postać żel

Producent MASTERS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Colostop żel o smaku pomarańczowym zawierający substancję słodzącą (ksylitol). Żel nie zawiera glutenu i może być stosowany przez
dorosłych, kobiety w ciąży i dzieci od 3 roku życia. Opakowanie zawiera 2 tuby po 75 g żelu, łyżeczkę i ulotkę informacyjną.

Przy zaburzeniach czynności jelit.
Wspomagająco podczas biegunek.
Dla osób z nadwrażliwością jelit.
Przy podrażnieniu błony śluzowej żołądka.

Zastosowanie
Żywność Specjalnego Przeznaczenia Medycznego Colostop Stop, żel wskazany do stosowania w:

biegunkach ostrych o różnej przyczynie oraz innych stanach przebiegających z nadmierną utratą wody i elektrolitów, w tym
ostrych biegunkach bakteryjnych i wirusowych, również o charakterze biegunki podróżnych,
biegunkach przewlekłych, które są wynikiem: zmian morfologicznych (stany po rozległych zabiegach operacyjnych w obrębie
jelit),

zmian zapalnych (nieswoiste choroby zapalne jelit), innych schorzeń (trzustki, wątroby, nerek),

stanach zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego, zwłaszcza w jego dolnej części, popromienne zapalenie jelita, wrzód
samotny z biegunkami,
zaburzeniach fizjologicznej mikrobioty jelitowej (dysbiozach) o różnej przyczynie, w celu wspomagania utrzymania prawidłowej
mikrobioty jelitowej (np. podczas wyjazdów do krajów o podwyższonym ryzyku biegunki podróżnych), u pacjentów z celiakią,

nietolerancjami pokarmowymi, w tym laktozy,
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procesach regeneracji błony śluzowej jelit (w trakcie i po długotrwałej antybiotykoterapii, chemioterapii, w stanach po zabiegach
operacyjnych lub po dłuższych ograniczeniach dietetycznych),
zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego z dominacją biegunek (zespół jelita nadwrażliwego),
innych zaburzeniach funkcjonowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak: zespół krótkiego jelita, ileostomia,
kolostomia o nadmiernym wydzielaniu oraz przetoki przewodu pokarmowego.

Zalecane spożycie

Dorośli, w tym kobiety w ciąży: 3 łyżeczki (15 g) 1 do 2 razy dziennie.
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 łyżeczka (5 g) 1 do 2 razy dziennie.
Żel doustny należy wycisnąć na łyżeczkę dołączoną do opakowania, a następnie spożyć.
Zachować odstęp 1-2 godzin pomiędzy przyjęciem żelu a spożyciem posiłku lub zażyciem leków.

Skład
Woda, substancja słodząca (ksylitol), nośnik (dwutlenku krzemu koloidalny), proponian sodu, substancja zagęszczająca (guma
ksantanowa), barwnik(beta-karoten), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), naturalny aromat pomarańczowy, substancja
konserwująca (sorbinian potasu).

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Po otwarciu zużyć w ciągu 30 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Intensywna biegunka utrzymująca się powyżej 2 dni wymaga pilnej konsultacji z lekarzem.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią mogą przyjmować ten produkt po konsultacji lekarskiej.
Przyjęcie jednorazowo dużej ilości produktu może spowodować nieswoiste dolegliwości przewodu pokarmowego jak wzdęcia,
ból brzucha, nudności.
Produktu nie należy stosować po upływie daty ważności.
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