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A-Z CandiSTOP x 60 kaps
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z pestek grapefruita, kapsułka (HPMC, barwnik – E 171), suszony czosnek, bakterie z rodzaju Lactobacillus casei, Lactobacillus
rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Lactobacillus
bulgaricus, substancja wypełniająca: celuloza.

2 kapsułki zawierają

Ekstrakt z pestek grapefruita (45% bioflawonoidów) 260 mg*
Czosnek (Allium) 120 mg
Lactobacillus casei 4x108 jtk
Lactobacillus rhamnosus 3,5x10*8 jtk
Streptococcus thermophilus 1x10*8 jtk
Lactobacillus acidophilus 5x10*7 jtk
Bifidobacterium breve 5x10*7 jtk
Bifidobacterium longum 4x10*7 jtk
Lactobacillus bulgaricus 1x10*7 jtk

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki preparatu A-Z CandiSTOP nie tylko pomagają uzupełnić niedobór pożytecznych bakterii w jelitach, lecz także wspomagają
odporność (czosnek) oraz pomagają zmniejszyć liczby potencjalnie patogennych mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym
(czosnek).
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży i w okresie karmienia.

Stosowanie
Stosować 2 kapsułki 1 raz dziennie do posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C ,w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
A-Z Medica Sp. z o.o.
ul. Władysława VI 13C
80-547 Gdańsk

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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