CUT

Forma de gumă de mestecat are beneficii unice: mai comod
de administrat deoarece poate fi consumată în orice
moment, nu necesită apă, iar gustul plăcut face
administrarea o experiență pozitivă.

UNILOX

UNILOX acționează rapid, are efect îndelungat și gust plăcut
de mentă.

30 comprimate gumă de mestecat cu adaos de calciu și
magneziu
Acidul din sucul gastric are rolul de a degrada proteinele și de
a distruge microbii ingerați odată cu alimentele.
În anumite condiții însă, stomacul poate secreta acid în exces.
Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de hiperaciditate
gastrică și el poate fi consecința unor factori externi precum:
mese neregulate, alimente bogate în grăsimi, consumul
excesiv de condiment, stres, fumat, consum de alcool.
Hiperaciditatea gastrică se manifestă prin simptome variate
care includ durere sau arsură în partea superioară a
abdomenului, greață, senzația de foame dureroasă sau
scăderea poftei de mâncare, regurgitații acide.
UNILOX este un aliment cu adaos de minerale care contribuie
la menținerea acidității gastrice în limite normale și la
ameliorarea simptomelor hiperacidității gastrice.
Ingrediente: îndulcitori: izomaltoză (E 953), sucraloză (E 955);
bază de gumă, carbonat de calciu, hidroxid de magneziu,
arome; colorant: dioxid de titan (E 171); extract de spirulină;
antioxidant: BHA (E 321).
Ingrediente active
Carbonat de calciu
calciu
Hidroxid de magneziu
magneziu

1 comprimat
250 mg
100 mg
146 mg
60,8 mg

*% VNR
12%
16%

*Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulamentului European 1169/2011

Efectul de neutralizare al UNILOX se bazează pe acțiunea
sinergică a celor două ingrediente active. Hidroxidul de
magneziu este o bază puternică și, prin urmare,
neutralizează eficient și rapid acidul clorhidric din stomac.
Carbonatul de calciu se dizolvă mai încet în conținutul gastric
astfel încât efectul de neutralizare durează mai mult.

Mod de utilizare:
Adulți și copii peste 12 ani: 1-2 comprimate după masă sau
atunci când este nevoie, până la maxim 6 comprimate pe zi;
se mestecă cel puțin 10 minute.
Copii sub 12 ani: la recomandarea medicului.
Poate fi utilizat în perioada de sarcină și alăptare.
Precauții:
A nu se consuma de către persoane alergice la oricare dintre
ingrediente.
Consultați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest
produs dacă luați concomitent medicamente pentru alte
afecțiuni. Poate diminua acțiunea terapeutică a altor produse
medicamentoase.
Atenționări:
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A nu se
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se
consuma după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
Condiții de păstrare:
A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 26o C,
într-un loc lipsit de umiditate, la distanță de căldură și ferit de
lumină solară.
Cantitate netă ℮ 51 g
Produs de: Fertin Pharma A/S, Danemarca
Deținătorul notificării: SOLACIUM PHARMA SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, București, România
email: office@solacium.ro

UNILOX este condiționat sub formă de comprimate de gumă
de mestecat produse prin tehnologia patentată și inovatoare
Medichew®, ideală pentru inglobarea substanțelor active.
Prin tehnologia Medichew® substanțele active sunt protejate
de căldură și umiditate și sunt eliberate treptat asigurând
instalarea rapidă a efectului și o durată de acțiune mai mare.
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