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Sanosvit Calcium syrop 150ml
 

Cena: 17,48 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,114 g Ca2+/5ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Calcii glubionate, Calcii lactobionas

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Sanosvit Calcium to lek w postaci syropu o smaku bananowym przeznaczony do stosowania u dzieci od 1 roku życia oraz u młodzieży i
dorosłych. Syrop zawiera dwie substancje czynne: wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian, będące źródłem wapnia. Jest to
składnik mineralny niezbędnym do utrzymania równowagi wodnoelektrolitowej organizmu oraz prawidłowego funkcjonowania wielu
mechanizmów regulacyjnych. Wapń stanowi ważny składnik tkanki kostnej, umożliwia prawidłowe przewodnictwo nerwowe oraz
kurczliwość mięśni. Jednocześnie jest wymagany w procesie prawidłowego krzepnięcia krwi. Wapń działa również przeciwwysiękowo,
przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie dzięki swoim właściwościom prowadzącym do zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń
krwionośnych. Zawarte w leku Sanosvit Calcium organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm. Podanie syropu
pozwala na uzupełnienie niedoborów wapnia w organizmie oraz pozwala na zmniejszenie obrzęków i odczynów alergicznych. 
Wskazania Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie, w tym w okresie ciąży luk laktacji, w leczeniu osteoporozy.
Wspomagająco w leczeniu objawów alergii. Skład 5 ml syropu zawiera: substancje czynne: wapnia glukonolaktobionian 1442,5 mg i
wapnia laktobionian 313,6 mg., co odpowiada 114 mg jonów wapnia, pozostałe składniki: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan,
kwas solny stężony (do ustalania pH), aromat bananowy, woda oczyszczona. Działanie Uzupełnienie niedoborów wapnia w organizmie. 
 Dawkowanie Dzieci od 1 roku do 6 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.
Młodzież i dorośli: 15 ml syropu 2 do 3 razy na dobę. Syrop należy podawać doustnie w postaci nierozcieńczonej. 
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