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Acidolac junior o smaku białej czekolady w trójpaku 3 x 20
misio-tabletek
 

Cena: 78,36 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca - maltitol, olej palmowy, odtłuszczone mleko w proszku, fruktooligosacharydy (FOS), aromat czekoladowy,
emulgator - lecytyny, liofilizowany szczep bakterii Lactobacillus acidophilus NCFM®, liofilizowany szczep bakterii Bifidobacterium lactis
HN019™, przeciwultelniacze - mieszanina tokoferoli, palmitynian askorbylu .

2 misio-tabletki zawierają łącznie 4 mld liofilizowanych szczepów bakterii Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum oraz
fruktooligosacharydy.

Masa netto
Masa netto: 56 g (20 x 2,8 g)
Opakowanie zawiera: 20 tabletek.

Charakterystyka
Acidolac junior jest preparatem zawierającym dwa probiotyczne szczepy bakterii mlekowych Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium
bifidum oraz prebiotyk - fruktooligosacharydy (FOS).

Połączenie probiotyków z prebiotykiem wydłuża czas życia bakterii probiotycznych i ułatwia kolonizację jelita. Probiotyki
wchodzące w skład preparatu Acidolac junior pomagają w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu
pokarmowego, która stanowi naturalną barierę, chroniącą przed rozwojem niekorzystnej mikroflory.
Przeznaczony do postępowania dietetycznego: w stanach zaburzenia równowagi flory bakteryjnej przewodu pokarmowego
powstałej w trakcie i po antybiotykoterapii, w przebiegu biegunek (zwłaszcza infekcyjnych) oraz w trakcie podróży do innych
stref klimatycznych, kiedy w przewodzie pokarmowym dochodzi do zmian w składzie mikroflory.
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Należy zachować ostrożność stosując u dzieci z zaburzeniami odporności lub wrodzoną wadą serca. Zawiera substancję słodzącą;
spożycie w nadmiernej ilości może mieć efekt przeczyszczający. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek
składnik produktu, w nietolerancji fruktozy lub niedoborze izomaltazy.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli: 1 tabletka dwa razy dziennie w trakcie kuracji antybiotykowej oraz 2 - 3 tygodnie po jej zakończeniu
lub indywidualnie według wskazań lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15oC do 25oC. W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Anlit Ltd Advanced Nutrition Supplements
dla:
Medana Pharma SA
98-200 Sieradz
ul. Władysława Łokietka 10

Ważne informacje
Produkt nie zawiera glutenu. Produkt nie zawiera sacharozy.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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