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IBESAN kapsułki x 30kaps.
 

Cena: 27,50 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

PRODUCENT:

Wytwórca:
PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL
Dystrybutor:
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

ILOŚĆ: 60 kapsułek

Ibesan to wyrób medyczny w postaci kapsułek stosowany w przypadku nadmiernego gromadzenia się gazów w jamie brzusznej i
jelitach. Ibesan łagodzi wzdęcia, odbijanie i uczucie pełności oraz zmniejsza ból towarzyszący osobom z zespołem jelita drażliwego
(IBS)i. Preparat normalizuje perystaltykę jelit, zapobiegając w ten sposób ich niedrożności. Dodatkowo przynosi szybką ulgę przy
bolesnych objawach oraz przy gromadzeniu się gazów w układzie pokarmowym.

Działanie
Przynosi szybką ulgę przy bolesnych objawach oraz przy gromadzeniu się gazów w układzie pokarmowym
Łagodzi ból brzucha w przebiegu biegunki u pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS)
Normalizuje perystaltykę i redukuje ból, zapobiegając w ten sposób niedrożności jelit

Składniki aktywne wyrobu to naturalna glinka mineralna (krzemian magnezowo-glinowy) oraz simetikon. Składniki te nie ulegają
wchłanianiu w jelitach. Naturalna glinka mineralna absorbuje toksyny, bakterie oraz rotawirusy, uniemożliwiając im przyleganie do błony

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

https://www.aptekazabobrze.pl
https://www.aptekazabobrze.pl/ibesan-kapsulki-x-30kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

śluzowej jelit. Simetikon powoduje łatwiejsze łączenie się pęcherzyków gazów w żołądku i jelitach, co ułatwia pasaż gazów w jelitach.

Sposób użycia
Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to 2 kapsułki 3 razy dziennie przez 2-4 tygodnie.
Kapsułki IBESAN powinny być przyjmowane z jedzeniem lub po posiłku.
Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody (ok. 200ml).

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwość lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Składniki
Naturalna glinka mineralna, simetikon 50%, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu
stearynian, olej z nasion słonecznika.

Zastosowanie
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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