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Delicol kolki laktaza 15 ml
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 15 ml

Postać krople

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Substancja
czynna

enzym laktaza

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Skład:

Maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna, laktaza, chlorek sodu.

Wskazania:

Delicol to krople przeznaczone dla niemowląt cierpiących na kolkę spowodowaną nietolerancją laktozy. Dostarcza on enzymu, który
pomaga niedojrzałemu jeszcze układowi pokarmowemu dziecka w trawieniu cukru mlecznego. Dzięki temu eliminuje przyczynę kolki, a
nie tylko łagodzi jej objawy.

Stosowanie:

Karmienie piersią:
Stosując się do zaleceń dawkowania podanego w tabeli odmierz odpowiednią ilość kropel na łyżeczkę. Podaj dziecku do spożycia
bezpośrednio przed rozpoczęciem karmienia piersią.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy niemowlę odczuwa duży dyskomfort, można stopniowo zwiększać ilość kropli, maksymalnie do 17
na posiłek.

Wiek dziecka: Ilość kropli na posiłek
od 0 do 2 tygodni: 7-8 kropli
od 3 do 4 tygodni: 8-9 kropli
od 1 do 2 miesięcy: 9-11 kropli
od 2 do 3 miesięcy: 11-14 kropli
o 3 do 4 miesięcy: 12-15 kropli
> 4 miesiące: 14-17 kropli
Karmienie sztuczne:
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 Przygotuj mleko zgodnie z zaleceniami producenta. Dodaj krople lub wsyp proszek z kapsułki Delicol do mleka o temperaturze właściwej
do podania. Wstrząśnij. Podaj dziecku do spożycia.

Ilość mleka: Ilość kropli na posiłek
60 ml: 6-7 kropli
90 ml: 6-10 kropli
120 ml: 7-14 kropli
150 ml: 10-17 kropli
180 ml: 11-20 kropli
>180 ml: 15-25 kropli
WAŻNE!

Delicol zawiera enzym laktazę, który ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Należy dodawać Delicol do pokarmu o
temperaturze pokojowej. Delicol może być stosowany w okresie 3 – 4 miesięcy życia dziecka. Po upływie tego czasu należy stopniowo
odstawiać preparat.

Korzyści ze stosowania:

Delicol jako jeden z niewielu produktów na polskim rynku działa przyczynowo – nie dopuszcza do wystąpienia kolki
Delicol pozwala na zachowanie karmienia piersią (krople)
Delicol pozwala na dostarczanie niezbędnej do prawidłowego rozwoju dziecka laktozy
Delicol jest naturalny, dostarcza enzymu naturalnie występującego w organizmie dziecka
Delicol pozwala zdiagnozować podłoże kolki niemowlęcej
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