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Calcium HASCO o smaku malinowym 150ml
 

Cena: 10,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 115,6 mg jonów Ca/5m

Opakowanie 150 ml (butelka)

Postać syrop

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Calcii glubion.anhydr., Calcii lactob.di

Opis produktu
 

Nazwa: Calcium Hasco o smaku malinowym
Opakowanie: 150ml
Skład:  100 ml syropu zawiera: Glubionian wapnia - 29,4 g, laktobionian wapnia - 6,4 g,oraz substancje pomocnicze: sacharoza, kwas
propionowy, sodu benzoesan, kwas solny rozcieńczony, woda oczyszczona
Działanie:  CALCIUM HASCO Syrop o smaku malinowym dostarcza organizmowi wapnia. Jest jednym z podstawowych składników
mineralnych. Przyczynia się do uregulowania gospodarki elektrolitowej organizmu. Działa przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.
Łagodzi objawy uczuleniowe. Odbywa się to m.in. dzięki zmniejszaniu stopnia przepuszczalności błon komórkowych i naczyń. Wspiera
prawidłowe funkcjonowanie znacznej liczby mechanizmów regulacyjnych. Pełni istotną funkcję w procesie przewodzenia nerwowo-
mięśniowego. Wspomaga czynność tkanki mięśniowej. Bierze udział w mineralizacji i wzroście kości. CALCIUM HASCO Syrop o smaku
malinowym korzystnie oddziałuje na funkcjonowanie organizmu.
Wskazania:  Preparat należy wykorzystywać w celu uzupełnienia deficytów wapnia, a także w przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na ten minerał (np. ciąża, laktacja, krzywica). Wskazany także pomocniczo przy symptomach alergii.
Przeciwwskazania:  - uczulenie na substancje składowe preparatu
- zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, hiperwitaminoza D)
- hiperkalciuria
- znaczne zaburzenia wydolności nerek
- kamica nerkowa
- blok przedsionkowo-komorowy.
Sposób użycia:  Stosować doustnie. U osób dorosłych: 15 ml 2-3 razy na dobę. Dzieciom do 6 lat podawać 5 ml syropu 2-3 razy na dobę.
Dzieciom od 6 do 12 lat podawać 10 ml syropu 2-3 razy na dobę.
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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