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DOPPELHERZ MED na drażliwe jelita x 30t
 

Cena: 22,77 zł

Opis słownikowy

MARKA DOPPELHERZ

OPAKOWANIE 30 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI
FARMACEUTYCZNEJ SLAWEX SP. ZO.O

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Wspomaganie leczenia zespołu jelita drażliwego (IBS)
WYRÓB MEDYCZNY
Leczy i przynosi ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego
Absorbuje gazy jelitowe i tworzy ochronny film na błonie śluzowej jelita
Zawiera: zeolit, aloes, prawoślaz i rumianek
Zawiera tyndalizowane bakterie Lactobacilllus plantarum
Wyrób medyczny

Ulga w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego
Doppelherz med Na drażliwe jelita – leczy i przynosi ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego (IBS) charakteryzującego
się bólem, obrzękiem, wzdęciami i dyskomfortem w jamie brzusznej, związanymi lub nie ze zmianą wyglądu stolca oraz z zaburzeniami
rytmu wypróżnień (zaparcia, biegunki lub ich naprzemienne występowanie)
Wyrób medyczny wskazany do leczenia zespołu jelita drażliwego z objawami takimi jak:

Działanie
Doppelherz med Na drażliwe jelita poprzez mechaniczne działanie ochronne współdziała z błoną śluzową jelit tworząc mukoadhezyjny
film, który chroni błonę śluzową przed kontaktem z substancjami drażniącymi, a jednocześnie pomaga usunąć niebezpieczne
substancje zapobiegając ich wchłanianiu.

Absorbuje gazy jelitowe i tworzy ochronny film na błonie śluzowej jelita, zmniejszając tym samym typowe dolegliwości zespołu jelita
drażliwego

Zawiera tyndalizowane bakterie, które przylegają jak plaster do uszkodzonej ścianki jelita
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Zawiera 5 składników aktywnych: zeolit, aloes, prawoślaz, rumianek oraz tyndalizowane bakterie.

Skład
zeolit (klinoptylolit), wyciąg z rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.), wyciąg z prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis L.),
aloes (Aloe vera L., sok z żelu 200:1, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, tyndalizowane bakterie Lactobacillus plantarum
(zawiera soję, mleko i produkty mleczne, w tym laktozę), celuloza, fosforany wapnia, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu, olejek eteryczny z kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.), olejek eteryczny z kminku zwyczajnego(Carum carvi L.).
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