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Delicol, na kolkę niemowlęcą, krople, 15ml
 

cena: 22,04 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krople

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

Delicol to pierwszy preparat w Polsce dzia?aj?cy przyczynowo. Laktaza zawarta w produkcie rozk?ada
laktoz? zawart? w mleku i sprawia, ?e staje si? ono lepiej przyswajalne. Dzi?ki temu nie dopuszcza do
wyst?pienia objawów kolki, a mo?e to by? istotny czynnik u dzieci z kolk?. Jego skuteczno?? zosta?a
potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi. Delicol otrzyma? równie? rekomendacj? Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego.
 
Wskazanie
 Delicol przeznaczony jest dla niemowl?t do post?powania dietetycznego w stanach przej?ciowych
dolegliwo?ci trawiennych (kolka) spowodowanych nietolerancj? laktozy.

Dawkowanie
 Ilo?? kropli produktu dodawana do posi?ku powinna by? dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu.
Z tego powodu zaleca si? aby pocz?tkowo stosowa? minimalna ilo?? kropli okre?lon? poni?ej, w przypadku
braku skuteczno?ci stopniowo zwi?ksza? porcj? maksymalnie do górnej warto?ci podanych przedzia?ów.
Wstrz?sn?? przed u?yciem.
Od 0 do 2 tygodni- 7-8 kropli,
od 3 do 4 tygodni - 8-9 kropli;
od 1 do 2 miesi?cy - 9-11 kropli;
od 2 do 3 miesi?cy od 11-14 kropli;
od 3 do 4 miesi?cy - 12-15 kropli;
powy?ej 4 miesi?cy - 14-17 kropli.

Sk?ad
 Maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna, chlorek sodu, enzym laktaza z naturalnego pochodzenia z
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wyci?gu z grzyba Aspergillus oryzae.

100ml produktu zawiera:
- warto?? energetyczna: 1344,7kJ/320,7kcal;
- t?uszcz poni?ej 0,1g w tym kwasy t?uszczowe nasycone poni?ej 0,1 g; w?glowodany 78.3 g w tym cukry
55,1 g,bia?ko 1,97 g,sól 0,07; laktaza 1,57 g.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 Produkt stosowa? pod nadzorem lekarza.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt jest niekompletnym ?rodkiem spo?ywczym. Nie mo?e by? stosowany jako jedyne ?ród?o po?ywienia.
Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poni?ej 25°C, w sposób
niedost?pny dla ma?ych dzieci. Nie nara?a? na dzia?anie promieni s?onecznych i ciep?a.
Po otwarciu preparat powinien by? zu?yty w ci?gu 3 tygodni.
W przypadku wyst?pienia niepokoj?cych objawów u dziecka, nale?y bezzw?ocznie skontaktowa? si? z
lekarzem.
Nie dodawa? kropli Delicol do mleka, które jest bardzo ciep?e albo bardzo zimne.
Delicol zawiera enzym laktaz?, który ulega zniszczeniu pod wp?ywem wysokiej temperatury. Zaleca si?, by
krople dodawa? do pokarmu w temperaturze pokojowej.

 Uwagi
Produkt stanowi ?ywno?? specjalnego przeznaczenia medycznego. Nale?y zawsze post?powa? zgodnie ze
sposobem u?ycia. Produkt jest niekompletnym ?rodkiem spo?ywczym. Nie mo?e by? stosowany jako jedyne
?ród?o po?ywienia. Produktu nie nale?y stosowa? pozajelitowo. Produkt powinien by? podawany pod
nadzorem lekarza. W przypadku wyst?pienia niepokoj?cych objawów, nale?y niezw?ocznie skontaktowa? si? z
lekarzem.
 
Podmiot odpowiedzialny
 Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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