
®URACTIV  Alkasolv aduce un aport semnificativ de vitamina B , citrat de magneziu și citrat de potasiu sub 6

formă de soluție, cu efect benefic asupra echilibrului hidroelectrolitic.

Magneziu contribuie la asigurarea echilibrului electrolitic. Aportul suplimentar de magneziu conduce la 
echilibrarea raportului dintre magneziu și calciu, în favoarea magneziului și împiedică utilizarea incorectă a 
calciului în organism precum și eliminarea acestuia în exces prin urină.

Ingrediente: citrat de potasiu, citrat de magneziu, corector de aciditate (acid citric), aromă de portocale, 
antiaglomerant (dioxid de siliciu), îndulcitor (sucraloză) şi clorhidrat de piridoxină.

Vitamina B  crește biodisponibilitatea magneziului și menține concentrația optimă a acestuia în celulă. De 6

asemenea vitamina B  contribuie la metabolismul normal al cisteinei, implicată în formarea calculilor renali.6

®URACTIV  Alkasolv a fost conceput ca un complex care să asigure utilizarea optimă de către organism a 
celor 3 nutrienți.

Ingrediente active Cantitate/ plic %DZR/ VNR*

* Valoarea Nutrițională de Referință conform Reg. 1196/2011

La recomandarea medicului, doza poate fi ajustată.

Mod de utilizare:

Întrucât conține sucraloză, un îndulcitor cu zero calorii, poate fi administrat în siguranță la pacienții 
diabetici.

Atenționări: 

Se recomandă administrarea unui plic pe zi, de preferință în 2 prize, una dimineața și una seara.
Conținutul fiecărui plic se dizolvă în 150-300 ml de apă.  Se recomandă administrarea produsului în timpul 

sau la 30 de minute după masă.

Se recomandă precauție la pacienți cu hiperpotasemie; Potasemia normală variază între 3,5 şi 5,0 mEq/L. 

URACTIV  Alkasolv se administrează femeilor însărcinate doar la recomandarea medicului specialist.®

Interacțiuni:
Nu este recomandată administrarea URACTIV  Alkasolv împreună cu diuretice economisitoare de potasiu.®

Testarea periodică a nivelului de potasiu în sânge este recomandată la pacienții care utilizează URACTIV  ®

Alkasolv, când există riscul de a dezvolta hiperpotasemie.

Nu este recomandată administrarea la pacienții cu afecțiuni care predispun la hiperpotasemie (insuficiență 
cardiacă cronică sau insuficiență renală, diabet zaharat necontrolat). 

Nu a fost stabilită siguranța utilizării produsului în timpul sarcinii. 

Potasiu

Magneziu

Vitamina B  6

780 mg

132 mg

25 mg
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35

1786

Alkasolv  supliment alimentar cu îndulcitori

Producător:
Fiterman Pharma
Str. Moara de Foc nr. 35,
700520, Iași, România   


	Page 1

