Wyrób medyczny

MIKROWLEWKI Z PROPOLAXEM®

6 mikrowlewek po 10 g
Dorośli

Wskazania: Xenna Fast mikrowlewka z Propolaxem® to środek przeczyszczający na bazie naturalnych ekstraktów i składników
cukrowych o działaniu ochronnym, oraz łagodzącym błonę śluzową odbytnicy. Produkt zmniejsza dyskomfort i przeciwdziała
podrażnieniom spowodowanym zaparciem. Xenna Fast przyciąga wodę do stolca, przez co zmiękcza masy kałowe, ułatwiając
wypróżnienie.
W skład Xenna Fast wchodzi Propolax®, kompleks bogaty w monosacharydy, polisacharydy i melanoidyny pochodzące
z wyselekcjonowanych, specjalnie przetworzonych białych winogron, dodatkowo wzbogacony o frakcje polisacharydowe
z aloesu, malwy i prawoślazu. Kompleks Propolax® zawiera węglowodany i alkohole wielowodorotlenowe, które poprzez
właściwości osmotyczne ułatwiają wypróżnianie u osób z zaparciami. Aloes, malwa i prawoślaz wykazują działanie nawilżające,
zmiękczające i śluzopodobne, ułatwiając przechodzenie mas kałowych. Ponadto propolis hydroglicerynowy działa ochronnie na
śródbłonek błony śluzowej odbytnicy.
Składniki: Dejonizowany koncentrat moszczu winogronowego; sorbitol; woda; wyciąg z malwy, żel aloesowy; płynny wyciąg
z prawoślazu; hydroglicerynowy wyciąg z propolisu.
Substancje konserwujące: Benzoesan sodu, sorbinian potasu.
Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: jedna mikrowlewka 10 g w razie potrzeby. W przypadku uporczywych
zaparć należy zastosować jedną dawkę, a po 10 minutach drugą.
Sposób stosowania: STOSOWANIE DOODBYTNICZE. Każda mikrowlewka jest zamknięta w szczelnym, gotowym do użycia
opakowaniu w celu zapewnienia higieny i ułatwienia stosowania. Zdjąć osłonę kaniuli z pojemnika jednodawkowego. Przed
wprowadzeniem do odbytu można posmarować końcówkę aplikatora kroplą roztworu. Wprowadzić końcówkę aplikatora do
odbytu i wycisnąć roztwór z pojemnika. Wyjąć aplikator, trzymając mikrowlewkę przez cały czas ściśniętą.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na jeden lub więcej składników produktu. W przypadku
uporczywych zaparć należy zasięgnąć porady lekarza, aby wykluczyć inne schorzenia.
Mikrowlewek nie należy stosować w przypadku ostrych bólów brzucha lub bólów niewiadomego pochodzenia. Mikrowlewki są
przeznaczone do jednorazowego użytku, dlatego też nie należy ich stosować ponownie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania lub po terminie ważności.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła światła i ciepła, unikając
niskich temperatur.
6 jednodawkowych mikrowlewek po 10 g (całkowita masa netto 60 g ℮)
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≥ 7 pkt didota (2,63 mm)
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