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Gaviscon zawiesina miętowa 150 ml
 

Cena: 17,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,5g+0,267g+0,16g)/

Opakowanie 150 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.

Substancja
czynna

Natrii alg. Natrii hydrogenoc. Calcii ca

Opis produktu
 

GAVISCON w bezpieczny sposób likwiduje problemy związane z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, takie jak zgaga,
pieczenie w klatce piersiowej, wzdęcia i inne.

Złe odżywianie, nadwaga, palenie papierosów ,stres oraz niektóre leki w wielu przypadkach mogą prowadzić do powstawania
dokuczliwych dolegliwości ze strony układu pokarmowego takich jak zgaga- uczucie ucisku lub pieczenie w gardle lub klatce piersiowej
oraz niestrawność – ból w klatce piersiowej lub w nadbrzuszu, wzdęcia, odbijanie. Dzięki niepowtarzalnemu działaniu oraz naturalnych
składnikach w bezpieczny sposób wyzwala organizm od tych problemów.

W porównaniu do innych leków wykazuje większe bezpieczeństwo (brak skutków ubocznych), nie wpływa negatywnie na organizm
(naturalne składniki) i jako jedyny w pełni , może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące.

Skład: 
10 ml zawiesiny zawiera 500 mg alginianu sodu (Natrii alginas),, 267 mg wodorowęglanu sodu (Natrii hydrogenocarbonas) oraz 160 mg
węglanu wapnia (Calcii carbonas) oraz substancje pomocnicze

Działanie: 
Lek zaczyna działać po 3 minutach od zastosowania, przynosząc ulgę i likwidując uczucie pieczenia w gardle oraz w klatce piersiowej.
Substancje czynne – alginiany w połączeniu z kwasem solnym, powodują wytworzenie grubej warstwy na powierzchni zawartości
żołądka tworząc „tamę”, która zapobiega cofaniu się treści do przełyku.

Dawkowanie: 
Po wystąpieniu objawów 10-20 ml po posiłkach oraz przed snem

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
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farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

