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Acidolac caps x 20 kaps
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające: skrobia, skrobia preżelowana; hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca fruktooligosachady,
liofilizat bakterii kwasu mlekowego zawierający Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12, substancja żelująca guma gellan,
substancja glazurująca stearynian magnezu, barwnik dwutlenek tytanu.

1 kapsułka (zalecana dzienna porcja) zawiera:

Bakterie kwasu mlekowego Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 - 2 mld (2x109 CFU)

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
8,5 g (20 kapsułek po 425 mg)

Charakterystyka

Acidolac caps jest suplementem diety zawierającym liofilizowane kultury bakterii kwasu mlekowego Bifidobacterium animalis
ssp. lactis BIFOLAC 12.
Preparat odpowiedni dla dzieci powyżej 6 roku życia i osób dorosłych.
Preparat można stosować w trakcie i po antybiotykoterapii w celu uzupełnienia mikrobioty jelitowej (flory bakteryjnej jelit).
Doniesienia naukowe wskazują na zasadność uzupełniania mikrobioty jelitowej w okresie do 2 miesięcy po zakończeniu kuracji
antybiotykiem.
Można stosować także w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym dochodzi do zmian w
składzie mikroflory.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 6 roku życia i dorośli: 1-2 kapsułki dziennie.
Zawartość kapsułki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu z wodą, jogurtem lub mlekiem. Nie należy
rozprowadzać preparatu w gorących lub mrożonych płynach lub pokarmach.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i
wilgocią. Nie ma konieczności przechowywania w lodówce.

Producent
ZF POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański.

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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