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Humana Elektrolyt Banane, 2 plic x 6.25g
Brand: Humana
Cod produs:
Humana_Elektrolyt_Banane_2_plic_x_6_25g
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 7,00RON
Short Description
Supliment oral de minerale ?i lichide. Dup? luna a 12-a de via??, pentru copii ?i
adul?i, cu gust de banane.

Descriere
Supliment oral de minerale ?i lichide. Dup? luna a 12-a de via??, pentru copii ?i adul?i.
Gust de banane.
Întrebuin?are: Humana Elektrolyt este un aliment dietetic destinat unor scopuri
medicale speciale. Humana Elektrolyt serve?te la compensarea pierderii de lichide în
primele 6-12 ore din prima zi de diaree (terapie de rehidratare oral?).
Dozare ?i mod de preparare: Humana Elektrolyt nu trebuie dizolvat într-o solu?ie mai
concentrat? decât cea specificat?: se dizolv? con?inutul unui plic (6,25 g pulbere) în 250
ml de ap? potabil? proasp?t fiart?, respectiv de Humana ap? pentru sugari înc?lzit? sau
în 250 ml de ceai (de exemplu, ceai de mu?e?el sau de fenicul) ?i se consum? por?ii din
aceast? b?utur? cald? sau rece. V? rug?m s? verifica?i temperatura de b?ut (37°C).
Nu reutiliza?i resturile reînc?lzite.
1. Rehidratare (echilibrarea pierderilor de ap? ?i minerale) în prima zi cu Humana
Elektrolyt
doar în primele 6-12 ore: Copii mici/elevi - 50-150 ml/kg greutate corporal?; Adul?i - 2040 ml/kg greutate corporal?, (Cantitatea de lichide potrivit recomand?rii medicului.

2.Realimentare (structurare alimentar?) în prima zi / a doua zi cu alimenta?iamedicament
Humana HN.
Contraindicatii: Humana Elektrolyt nu trebuie utilizat în caz de insuficien?? renal?,
alcaloz? metabolic?, v?rs?turi incontrolabile, tulburare a con?tien?ei, respectiv în caz de
?oc provocat de o deshidratare sever? ?i în cazul tulbur?rilor metabolismului
carbohidra?ilor (malabsorb?ia monozaharidelor).
Ingrediente: glucoz?, clorur? de sodiu, maltodextrin?, citrat de potasiu, citrat de sodiu,
arom? natural?.
* Datorit? nevoilor nutri?ionale speciale în cazul bolilor diareice, con?inutul de minerale
?i vitamine variaz? în func?ie de cantit??ile minime ?i maxime, potrivit Directivei/
Regulamentului privind regimul alimentar. Un plic nedesf?cut, depozitat într-un loc rece
?i uscat, este valabil pân? la: a se vedea ?tan?area din partea inferioar?.
Con?inut net: 2 plicuri a câte 6,25g.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

