Salovum
Ett livsmedel för speciella medicinska ändamål
med antisekretorisk effekt

Salovum är en naturlig produkt för kostbehandling av diarré. Det är ett livsmedel
för speciella medicinska ändamål, som kan användas i akutskeden, där produkter
som stannar upp tarmperistaltiken bör undvikas. Salovum kan användas av
såväl barn som gravida och ammande kvinnor.
Salovum är baserat på äggulepulvret B221, en naturlig produkt med höga halter
av Protein Antisekretorisk Faktor (Protein-AF) som har antisekretorisk effekt.
Protein-AF reglerar jon- och vätskebalansen över cellmembranet.
Den enda ingrediensen i Salovum är spraytorkat äggulepulver från hönor som
är uppfödda på specialfoder för att producera äggulor med höga halter av
protein-AF. Utvecklingen är baserad på innovativ svensk forskning och är unik
och patentskyddad. Dess effekter på flera sjukdomar där diarré är ett problem
har fastställts i flera kliniska studier.

Salovum

Kliniska studier:

SPC
Flakes specifications:
Salovum
Indikation:

För kostbehandling av diarré
vid t.ex. ulcerös kolit och Crohns
sjukdom.

Regulatorisk status:

Livsmedel för speciella
medicinska ändamål.

Förskrivning:

Salovum kan förskrivas på
livsmedelsanvisning i Sverige.

Ingrediens:

Spraytorkat äggulepulver.

Dosering:

1 påse 3 gånger dagligen eller
enligt ordination från läkare eller
dietist.

Innehåll per förpackning: 25 x 4 gram (dospåsar).
Bruksanvisning:

Obs:

Kan användas när behandling
med produkter som hämmar
tarmrörelser bör undvikas.
Pulvret rörs ut i ett glas kall
vätska, vatten eller ex. fruktjuice.
Kan även strös på smörgåsar
eller användas i äggrätter.
Kan ges till gravida och
ammande kvinnor, samt till barn
över ett år.
Salovum bör användas i samråd
med läkare eller dietist.
Produkten är ett komplement till
övrig kost och kan även ätas av
friska personer. Inte lämpligt att
använda som enda näringskälla.
Endast för enteral användning.

Hållbarhet och förvaring: 24 månader. Förvaras i rumstemperatur.
Kontraindikation:

Äggallergi.
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Näringsinnehåll
Energi
2740 kJ
Energi
660 kcal
Protein
33 g
Kolhydrater
0g
– varav sockerarter
0g
Fett
59 g
– varav mättat fett
20 g
Kostfibrer
2g
Salt
0,35 g
Natrium
140 mg
Klorid
1160 mg
Kalium
190 mg
Kalcium
280 mg
Fosfor
960 mg
Magnesium
23 mg
Järn
9,9 mg

Per 100 g:
Zink
Jod
Krom
Selen
Mangan
Molybden
Vitamin A
Vitamin D
Tiamin
Vitamin B6
Niacin
Folsyra
Vitamin B12
Pantotensyra
Biotin

7,1 mg
110 μg
6 μg
96 μg
0,28 mg
14 μg
3400 μg
7 μg
0,43 mg
0,11 mg
0,1 mg
330 μg
10 μg
9 mg
148 μg

För mer information, besök www.functionalfoods.com
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