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Acidolac Dentifix Kids x 30 tabl do ssania
 

Cena: 46,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: izomalt; substancja słodząca: ksylitol; aromat truskawkowy naturalny; substancja przeciwzbrylająca: talk;
liofilizat bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus salivarius HM6 Paradens; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; witamina D (cholekalcyferol), substancja słodząca: sukraloza.

1 tabletka zawiera:

Lactobacillus salivarius HM6 Paradens 10 mg*
Witamina D - 10 µg (200% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
19,66 g ( 30 tabletek po 655,28 mg)

Charakterystyka
Produkt polecany do codziennego, regularnego stosowania dla dzieci powyżej 3 roku życia w celu ochrony zębów.
Acidolac Dentifix Kids to połączenie opatentowanego inaktywowanego termicznie liofilizatu bakterii kwasy mlekowego Lactobacillus
salivarius HM6 Paradens z ksylitolem i witaminą D.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka do ssania dziennie wieczorem przed snem, po szczotkowaniu zębów.
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Przechowywanie
Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze 15-25°C.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
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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