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Rau de miscare pentru copii-
comprimate de supt d161 20 cpr
FARES

 Beneficii

    Are efect dovedit în reducerea senzaţiilor de rău şi a vărsăturilor în timpul călătoriilor cu
mijloacele de transport, datorită conţinutului de ghimbir
    Are efect spasmolitic, datorită conţinutului de fenicul şi mentă
    Contribuie la menţinerea confortului digestiv, datorită măghiranului care are efecte calmante şi
antispastice

Descriere

Comprimatele Rău de mișcare pentru copii, D161, ajută la prevenirea senzațiilor de rău și a
vărsăturilor asociate cu folosirea unui vehicul și a răului de mare.

În urma evaluării eficienței produsului s-a obținut:

– Eficiență în 88% din cazuri pentru dispariția simptomelor din răul de mișcare, confirmată clinic.
– Instalarea efectului terapeutic în 72% din cazuri după 50 minute de la administrarea unui
comprimat și în 12% din cazuri după 30 de minute de la administrarea a 2 comprimate
– Toleranță și complianță de 100%.

Evaluarea eficienței a fost realizată în colaborare cu medici de familie și medici pediatrii.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 12 g

Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant

Ingrediente

Fructoză
- Extract moale de plante: rizomi de ghimbir (Zingiberis rhizoma) 31,4 mg, fructe de fenicul
(Foeniculi fructus) 15,7 mg, măghiran (Majoranae herba) 8,6 mg, scorţişoară (Cinnamomi
cortex)
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4,3 mg
- Ulei esenţial de mentă (Menthae crispae aetheroleum) 3 mg
- Ulei esenţial de lămâie (Citri aetheroleum) 3 mg
- Ulei esenţial de ghimbir (Zingiberis aetheroleum) 3 mg
- Excipienţi (agent de încărcare: lactoză; agent de curgere: stearat de magneziu, aerosil).

Mod Administrare

Copii 3 - 5 ani: 1/2 comprimat cu 30-60 de minute înainte de a pleca în călătorie;
Copii 6 - 13 ani: 1 comprimat cu 30-60 de minute înainte de a pleca în călătorie; se repetă
dacă apare răul de mişcare.

În general este suficient 1 comprimat la 4 ore. Se pot utiliza până la 8 comprimate de supt pe
zi.

Atenționări:

Nu se recomandă copiilor sub 3 ani, în caz de intoleranţă la lactoză și hipersensibilitate la
oricare dintre ingredientele produsului.

Efecte secundare și interacțiuni:

Acest produs se poate utiliza concomitent cu medicamentele. La dozele recomandate nu au
fost semnalate efecte secundare.


