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OSŁONKA NORMAL, 10 kapsułek
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie odbudowa flory bakteryjnej

Opis produktu
 

Innowacyjny synbiotyk przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Zawiera 5 miliardów bakterii kwasu
mlekowego z 4 wyselekcjonowanych szczepów w jednej kapsułce. Bez glutenu, laktozy, GMO.

OSŁONKA NORMAL - działanie:

uzupełnia florę bakteryjną organizmu, pomaga w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej, witamina C wspomaga układ
odpornościowy

OSŁONKA NORMAL - skład:

Actilight - fruktooligosacharydy; hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki); hydrolizowane dekstryny z kukurydzy; substancja
przeciwzbrylająca: talk; Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, kwas L-askorbinowy (witamina C); Streptococcus thermophilus
FloraActive 32319; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; Lactobacillus rhamnosus FloraActive
19070-2; Lactobacillus plantarum FloraActive 32383, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu. 1
kapsułka zawiera: liofilizat bakterii probiotycznych: 5,0 mld (5,0x10^9 CFU – Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii),
w tym: Bifidobacterium lactis FloraActive 32269 3,500 mld; Streptococcus thermophilus FloraActive 32319 1,040 mld; Lactobacillus
rhamnosus FloraActive 19070-2 0,208 mld; Lactobacillus plantarum FloraActive 32383 0,250 mld; Actilight - fruktooligosacharydy (FOS)
- prebiotyk 64 mg, witamina C 12 mg (15% Referencyjnej Wartości Spożycia).

OSŁONKA NORMAL - dawkowanie:

1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić szklanką letniego płynu. Jeśli dziecko nie potrafi połknąć kapsułki, można ją
otworzyć i zawartość podać na łyżeczce lub po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością letniej wody, mleka lub jogurtu.

OSŁONKA NORMAL - przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek składnik suplementu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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