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Acidolac 3 g x 10 sasz
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus

Opis produktu
 

Składniki
Maltodekstryna, liofilizat bakterii kwasu mlekowego zawierający Lactobacillus rhamnosus GG, fruktooligosacharydy (FOS), substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu .

Wartość odżywcza produktu (1saszetka):
Wartość energetyczna (energia) 43,4 kJ/ 10,4 kcal
Tłuszcz 0 g
Węglowodany 2,16 g (4,3 g)
Błonnik (fruktooligosacharydy) 0,8 g
Białko 0,04 g
liofilizowane kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG 0,04 g (4 x 109 FCU*)
Colony Forming Unit (FCU) - jednostka tworząca kolonię bakterii

Masa netto
Opakowanie zawiera: 10 saszetek po 3 g preparatu.

Charakterystyka
Acidolac to preparat prebiotyczno - probiotyczny w saszetkach, przeznaczony do stosowania dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Preparat
polecany do stosowania w stanach wskazujących na zaburzenia mikroflory, jako uzupełnienie diety w celu zapewnienia prawidłowej
flory bakteryjnej i regulacji czynności przewodu pokarmowego, zwłaszcza w trakcie i po zakończeniu antybiotykoterapii, a także w
stanach zmniejszonej odporności organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Doustnie.

Niemowlęta i dzieci do 3 roku życia – 1 saszetka dziennie, po konsultacji z lekarzem. Zawartość saszetki u dzieci poniżej 3 roku
życia należy rozpuścić w minimum 100 ml płynu.
W przypadku niemowląt karmionych piersią zaleca się rozpuszczenie zawartości saszetki w ściągniętym mleku matki.
Dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli 1-2 saszetki dziennie. Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim
wymieszaniu z wodą, jogurtem lub mlekiem. Preparat należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Preparat przyjmować w okresie antybiotykoterapii i do 2-3 tygodni po zaprzestaniu stosowania antybiotyków.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Master Pharm Polska Sp. z o.o.
dla
ZF POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański

Ważne informacje
Acidolac nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy, glutenu i sacharozy, może być podawany osobom, które nie tolerują tych
składników.

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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