
Näringsdeklaration per 100 g

Protein 

Carbohydrates 

of which sugars 

Total Fat 

of which saturates 

Dietary fibers 

Sodium 
Chloride 

Potassium 

Calcium 

Phosphorous 

Magnesium 

Iron 

Zink 
Iodine 


33 g 
0g 
0g 
59 g 
20 g 
2g 
140 mg 

1160 mg 

190 mg 

280 mg 

960 mg 

23 mg 

9.9 mg 

7.1 mg 

110 μg 


Viktigt:	  	  
Viktigt:	  Salovum®	  ska	  
användas	  i	  samråd	  
med	  läkare	  eller	  
dietist.	  
Rekommenderas	  till	  
barn	  över	  ett	  år	  och	  
vuxna.	  Salovum®	  är	  
ett	  komplement	  till	  
övrig	  kost. 
Observera:	  
Äggallergikerbörundvi
kaSalovum®.  
Salovum®	  används	  för	  
akut	  behandling	  och	  
effekten	  kommer	  
omgående.	  	  

Förvaring:	  	  
Rumstemperatur	  	  

Förpackning:	  
25	  x	  4	  g	  

vnr.	  210681

Pharma Scandinavia

Ett livsmedel för speciellt medicinska ändamål
Salovum® är en produkt baserad på Äggulepulver B221® och är en exogen tillförsel av höga halter av 
det i kroppen naturligt förekommande proteinet Antisekretorisk Faktor. Salovum® används bl a i 
akutskeden eller vid initial behandling av patienter med förmodat låga AF-nivåer. 

Antisekretorisk faktor (AF).
AF reglerar vatten- och jonbalansen över cellmembranen. AF kan normalisera vatten- och 
saltsekretionen i tarmen och är ett potent medel mot diarré 1,2.  AF kan också reglera trycket av den 
endolymfatiska vätskan i balansorganet och kan därför användas för behandling av Meniéres 
sjukdom 3,4. AF kan tillföras kroppen i form av produkterna SPC-Flakes® och Salovum®. Båda 
produkterna är fria från tillsatser.


Användning vid behandling av:

 För kostbehandling av besvär från ökade tarmflöden.

 Meniére 3,4, IBD (Mb Crohn, Ulcerös Kolit), Diareé sjukdomar, Mastitis 5


Hur intas Salovum: 
Salovum® rörs ut i kall vätska/juice. Bäst resultat uppnås med juice – gärna juice med fruktkött. 
Salovum® kan också strös under pålägg på bröd eller röras ner i blandning till äggrätter. 

Dosering: 
1- 2  påsar a 4gram 3 gånger dagligen eller enligt ordination. 

Supportchat: 
Du kan kontakta oss på AF@poaab.com om du har frågor om hur man använder SPC-Flakes®. Vi 
svarar inom 24 timmar.
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Salovum®

Näringsdeklaration per 100 g

Selenium 

Manganese 

Chromium 

Molybdenum 

Fluorine 

Vitamin A 

Vitamin D 

Thiamin 

Vitamin B 

Niacin 
Folic Acid 

Vitamin B 

Pantotenic Acid 

Biotin 
Vitamin E 


96 μg 

0.28 mg 

6 μg 

14 μg 

200 mg 
3400 μg

7 μg 

0.43 mg 
0.11 mg

0.1 mg 

330 μg 

10 μg 

9 mg 

148 μg 

32 mg 
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