
 
Apteka Familia

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

 
 

Elektrolity smak truskawka 7sasz.
 

cena: 9,16 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 7 sasz.

Postać prosz.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Podczas biegunki i wymiotów jako doustny płyn nawadniający, w celu uzupełnienia płyn i
składników mineralnych. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz osób
dorosłych.

Działania:

nie dopuszczają do odwodnienia w czasie biegunki
uzupełnia straty elektrolitów
mogą ograniczać intensywność przebiegu biegunki oraz niwelować skutki odwodnienia
takie jak: zmęczeie, bóle i skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca, gorsze samopoczucie.
elektrolity w połączeniu z glukozą są łatwo wychwytywane i skutecznie transportowane
do tkanek.

Skład:

glukoza 2,70g, cytrynian sodu 0,58g, chlorek sodu 0,52g, chlorek potasu 0,3g, aromat
truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K,
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aspartam. Osmolarność 245mOsm/l.

100ml płynu zawiera:

- wartość energetyczna 26,6kJ/6,36kcal,

- tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g; węglowodany w tym cukry 1,35g; błonnik 0g;
białko 0g; sól 0,26g; sód 170mg; potas 80mg (4%)*; chlorki 230mg (29%)*, cytrynian 240mg.

200ml płynu zawiera:

- wartość energetyczna 53,2kJ/12,72kcal,

- tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g; węglowodany w tym cukry 2,70g; błonnik 0g;
białko 0g; sól 0,52g; sód 340mg; potas 160mg (8%)*; chlorki 460mg (58%)*, cytrynian 480mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Sposób użycia:

Dzieci do 15kg masy ciała - 4 saszetki (800ml przygotowanego płynu). 
Dzieci powyżej 15kg masy ciała oraz dorośli - 6 saszetek (1200ml przygotowanego
płynu). Po tym czasie w celu nawadniania podtrzymującego płyn przygotowany według
powyższego przepisu podawać porcjami po 100ml po każdym wypróżnieniu lub
wymiotach.
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