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Multi-SANOSTOL płyn 600 g
 

cena: 25,73 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ odpornościowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 600 g

Postać syrop

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Opis produktu
 

Opis:

Multi-Sanostol jest lekiem wielowitaminowym w postaci syropu. W swoim składzie zawiera zarówno witaminy rozpuszczalne w
tłuszczach (witaminy A, D3, E), jak i w wodzie (witaminy B1, B2, B6, C, PP, dekspantenol) oraz dodatkowo wapń. Witaminy są niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Codzienna dieta jest często zbyt uboga i nie jest w stanie pokryć dziennego
zapotrzebowania na witaminy.

Lek Multi-Sanostol stosowany jest w:
– zapobieganiu i leczeniu niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy,
– utracie apetytu,
– skłonnościach do częstych infekcji,
– okresie wzrostu i rozwoju,
– stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczeniu,
– obniżonej zdolności koncentracji,
– okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii,
– w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Lek Multi-Sanostol może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

Jaki jest skład Multi-Sanostol, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi leku są: witamina A, witamina D3, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina C, witamina E, witamina PP,
dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia fosforomleczan.

– 10 ml leku zawiera:
witaminę A – retynolu palmitynian 2400 j.m.
witaminę D3 – cholekalcyferol 200 j.m.
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witaminę B1 – tiaminy chlorowodorek 2 mg
witaminę B2 – ryboflawiny sodu fosforan 2 mg
witaminę B6 – pirydoksyny chlorowodorek 1 mg
witaminę C – kwas askorbowy 100 mg
witaminę E – all-rac-α-tokoferylu octan 2 mg
witaminę PP – nikotynamid 10 mg
dekspantenol 4 mg
wapnia glukonian 50 mg
wapnia fosforomleczan 50 mg

Inne składniki leku to: sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy bezwodny, agar, tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek
pomarańczowy, koncentrat soku grejpfrutowego, koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoesan, kwas sorbowy, wapnia
sacharynian czterowodny, polisorbat 80, woda oczyszczona.

Dawkowanie preparatu Multi-Sanostol – jak stosować ten lek?

Do stosowania doustnego.
Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci od 1. do 5. roku życia: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.
Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.
1 łyżeczka do herbaty odpowiada 5 ml.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.
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