
wzdecia?

 Ogrzanie brzucha
 Trzymanie w pozycji „tygrys na gałęzi”
 Przewijanie/nosidełko
 Oklepywanie
 Masaż brzucha
 Spokój
 Łagodne leki z apteki

Podkurczone nóżki, silne nadmierne wyginanie, intensywny płacz – Twoje niemowlę cierpi na 
bóle brzucha i wzdęcia (kolka trzymiesięczna), a Ty cierpisz razem z nim! I nie tylko to, bo chcesz, 
by Twojemu dziecku nic nie dolegało. A poza tym godzinne krzyki i nieudane próby uspokojenia 
szarpią Ci nerwy.

Ważne jest, by wiedzieć, jak można 
zapanować nad sytuacją –  

dla swojego niemowlęcia i dla siebie!

  Daj sobie chwilę wytchnienia: Skorzystaj z 
pomocy osób ze swojego otoczenia. Czasem im 
zaufaj i powierz swoje dziecko.

  Znajdź czas dla siebie: Chwile spokoju są ważne, 
by zebrać siły. 

  Spotkaj się z przyjaciółmi: Nie zamykaj się w 
sobie, ale otwórz się na innych.

  Posłuchaj swojej intuicji: Zaufaj sobie i spróbuj, a 
przekonasz się, że jest nie tylko jedno rozwiązanie. 

dla siebie
To możesz

Kolki  
trzymiesięczne  

się skończą 

Bóle brzucha, krzyki, nieprzespane noce

Twoje niemowlę ma 

W ten sposób 
pomożesz

swojemu niemowleciu

zrobić



Ala 
niemowlat

Dla wyważonej intuicji

Prezentowane przez

Substancja czynna, symetykon, jest sprawdzona w leczeniu wzdęć od dziesięcioleci. Jest ona 
także zawarta w zawiesinie na wzdęcia Velgastin® i powoduje rozbicie bańki gazowej w przewodzie 
żołądkowo-jelitowym. Umożliwia to naturalną ucieczkę zamkniętego w nim powietrza.

Velgastin® – nowa  

natychmiastowa pomoc 
przy wzdęciach

Dodatkowe informacje znajdziesz w witrynie velgastin.com

5 zalet zawiesiny na wzdęcia  
Velgastin®

  Szybkość działania w przypadku wzdęć
  Bardzo dobra tolerancja przez organizm
  Łatwość stosowania
  Przyjemny smak bananów
   Produkt wegański, niezawierający glutenu, 

laktozy, parabenów ani żelatyny

Jak podawać krople  
niemowlęciu?

  Domieszać do pokarmu w butelce
  Łyżka
  Smoczek do podawania leków
  Pipeta do dawkowania
   Także w tym przypadku: sprawdź,  

co będzie najbardziej odpowiednie  
dla Twojego niemowlęcia.

Zawiesina na wzdęcia Velgastin® Krople doustne, zawiesina Substancja czynna: symetykon (Dimeticon: dwutlenek krzemu 97:3) 41,2 mg/ml. Obszary zastosowania: 
do leczenia objawowego dolegliwości przewodu żołądkowo-jelitowego na podłożu gazowym, np. wzdęć (bębnicy) i uczucia pełności, do przygotowywania takich badań 
w obszarze brzucha jak obrazowanie rentgenowskie i sonografia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z 
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Aktualizacja informacji: 12/2019. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden.


