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OLEOMINT 0,182g 30 kaps.
 

Cena: 20,22 PLN

Opis produktu
 

OLEOMINT 0,182g 30 kaps.

Wskazania:
OLEOMINT to lek roślinny stosowany w objawowym leczeniu umiarkowanych skurczów przewodu pokarmowego, wzdęć oraz bólu
brzucha, szczególnie u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Przeznaczopny dla dzieci powyżej 8. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Właściwości:
OLEOMINT jest lekiem roślinnym zwierającym olejek miętowy. Lek pomaga przywrócić właściwą pracę jelit poprzez zmniejszenie
stanów skurczowych mięśniówki ściany jelit. Kapsułki posiadają warstwę powlekającą zabezpieczającą przed działaniem soku
żołądkowego. Pozwala to na przejście kapsułek przez cały żołądek i początkową część jelita. Dzięki temu docierają do miejsca
docelowego, gdzie uwalniany jest olejek miętowy.

Skład:
Substancja czynna: olejek miętowy.
Każda kapsułka zawiera 182 mg miętowego olejku eterycznego.
Pozostałe składniki: żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek, chlorofilina sodowo-miedziowa, woda oczyszczona, kopolimer kwasu
metakrylowego i akrylanu metylu, karboksymetyloceluloza sodowa, talk, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej
długości łańcucha, trietylu cytrynian.

Dawkowanie i sposób użycia:
Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego.
Dzieci w wieku 9-12 lat: 1 kapsułka do trzech razy na dobę.
Młodzież powyżej 12. roku życia i osoby dorosłe: 1-2 kapsułek do trzech razy na dobę zależnie od nasilenia objawów.
Kapsułki należy połykać w całości, nie rozgryzać i nie przeżuwać.
Nie przyjmować bezpośrednio po posiłku.
Jeśli po upływie 7 do 14 dni stosowania leku nie nastąpi poprawa należy skontaktować się z lekarzem.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na olejek miętowy czy którykolwiek z pozostałych składników leku.
Niewskazany w przypadku stanu nazywanego "achlorhydią".
Niezalecany jeśli u pacjenta występują objawy choroby wątroby, zapalenie dróg żółciowych, kamica żółciowa czy inne zaburzenia dróg
żółciowych.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu i w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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