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Calominal Duo prosz.dosp.zaw.doust.150g
 

cena: 57,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 g

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 Wskazania:

Produkt przeznaczony do wspomagania leczenia nadwagi oraz w celu kontroli wagi.

Działanie:

Zmniejsza wchłanianie cukrów i tłuszczów. Zwiększa uczucie sytości oraz hamuje ilość przyswajanego z pożywienia cholesterolu.

Glukomannan jest jednym z wielu rodzajów błonnika rozpuszczalnego w wodzie, który może działać zarówno w żołądku jak i jelitach
poprzez wiązanie pochłoniętej wody i tworzenie lepkiego żelu wypełniającego żołądek, dzięki czemu osoby przyjmujące go nie
odczuwają głodu. Ma on również wpływ na spowolnienie wchłaniania się cukru i cholesterolu z jelit, dlatego jest bardzo pomocny w
kontrolowaniu poziom cukru przy cukrzycy i zmniejszaniu poziom cholesterolu.

Glukomannan pomaga na:

zaparcia

utratę zbędnych kilogramów

obniżeniu poziomu cukru we krwi

redukcji poziomu cholesterolu

Chitozan (chitosan) to substancja pochodzenia naturalnego, której działanie przypomina błonnik. Właściwości chitozanu są takie, że
pęcznieje w przewodzie pokarmowym przez co ogranicza apetyt. Nie jest trawiony, działa przeciwbakteryjne. Jest skuteczny w
odchudzaniu, bo zapobiega wchłanianiu tłuszczów. Chitozan sprawia, że tłuszcz nie zostaje wchłonięty w jelicie, lecz związany i

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

https://www.apteka-familia.pl


 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
wydalony.

Sposób użycia:

Do opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa umożliwiająca odmierzenie dawki wyrobu.

1 dawka to 2,5 g proszku, co odpowiada pełnej, płaskiej łyzeczce proszku (wypełnienie łyzeczki do poziomu oznaczonego jako 5 ml).

 

Redukcja wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po 2 dawki

Kontrola wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po 1 dawce

 

Odmierzoną ilość wyrobu należy rozpuścić w co najmniej 250 ml wody. Energicznie wymieszać i spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu.

Wyrób należy przyjmować tylko do dwóch głównych posiłków. Aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania organizmu na rozpuszczalne w
tłuszczach witaminy D, E i K oraz podstawowe kwasy tłuszczowe należy spożywać przynajmniej jeden posiłek zawierający
wysokowartościowe oleje i tłuszcze.

W czasie stosowania wyrobu medycznego Calominal duo zaleca się przyjmowanie co najmneij 2-3 litrów płynów dziennie!

 

Skład:

glukomannan, chitozan, kwas cytrynowy, aromat multitropic, maltodekstryna DE20, acesulfam K, sukraloza, betakaroten, sacharynian
sodu

 

Ostrzeżenia specjalne:

Nie stosować u dzieci i młodzieży

Nie stosować w przypadku uczulenia na produkty ze skorupiaków, ryb lub mięczaków lub na którykolwiek składnik wyrobu.

 

Nie stosować u osób:

ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) niższym miż 18,5

z dysfagią

z chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba
wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejace zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków)

z objawiami niedrożności jelit

z porażeniem zołądka

z polipami jelita

z ciężką niestrawnością

z zaparciami

po operacji obejścia lub zmniejszenia żołądka.
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Osob, u których występują zaburzenia trawienia lub przemiany materii oraz przyjmujące leki ograniczające perystaltykę jelit powinny
skonsultować z lekarzem możliwość stosowania wyrobu Calominal duo.

Osoby w wieku powyżej 80 lat nie powinny odchudzać się bez zgody lekarza.

 

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Produkt został zabarwiony betakarotenem, który jest źródłem witaminy A. Betakaroten zawarty w 4 dawkach wyrobu pokrywa ok. 116%
dziennego zapotrzebowania na witaminę A, dlatego w trakcie stosowania Calominalu duo nie należy przyjmować preparatów z witaminą
A.

Nie stosować jednocześnie z lekami lipofilowymi (np. doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, witaminami: D, E i K, niektórymi
antybiotykami).

Zachoważ co najmniej 4 godzinny odstęp między przyjmowaniem leków a wyrobem Calominal duo.

Osoby przyjmujące leki hipolipemizujące (np. statyny, fibraty) lub leki hipoglikemizujace (przeciwcukrzycowe) przed zastosowaniem
wyrobu powinny skonsultować się z lekarzem.

 

Możliwe działania niepożądane

Rzadko: mogą wystapić zaburzenia trawienia (zaparcia, wzdęcia, uczucie pełnosci, zgaga, bóle brzucha) są najczęściej spowodowane
przyjmowaniem zbyt małej ilości płynów w ciagu dnia. Jeżeli wystąpia uporcywe zaparcia należy zaprzestać stosowania wyrobu.

Bardzo rzadko: reakcja alergiczna

 

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 30 dni

 

Dodatkowe informacje

Opakowanie zawiera 150 g proszku do sporządzania zawiesiny doustnej – stanowi to 60 dawek. Przy wspomaganiu odchudzania
wystarczy na 15 dni stosowania, w celu kontroli masy ciała – na 30 dni.
Okres ważności po pierwszym otwarciu torebki wynosi 30 dni.
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