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Asecurin IB x 20 kaps
 

Cena: 30,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Saccharomyces boulardii, Inulina, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych

1 kapsułka zawiera:

Lactobacillus plantarum LP01 - 5 mlg komórek (5 x 109 CFU)
Bifidobacterium breve BR03 - 5 mld komórek (5 x 109 CFU)
Saccharomyces boulardii - 5 mld komórek (5 x 109 CFU)
Inulina - 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
Zawartość: 20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety Asecurin IB to połączenie probiotyków z prebiotykiem. Zawiera specjalnie wybrane szczepy bakterii probiotycznych oraz
drożdże, które w naturalny sposób uzupełniają mikroflorę jelitową. Dzięki zastosowaniu kapsułek celulozowych, które są odporne na soki
żołądkowe probiotyk dociera bezpośrednio do miejsca przeznaczania, czyli do jelit.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosować u osób z zaburzeniami odporności oraz u osób z założonym cewnikiem do żyły
centralnej.
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Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie. U dzieci, które nie umieją jeszcze połknąć kapsułki, można podać po
wysypaniu zwartości kapsułki i rozpuszczeniu jej w letnim płynie (mleku, wodzie)
Dorośli: doustnie 1 kapsułka dziennie, popijając szklanką wody

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie wymaga
przechowywania w lodówce. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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