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Asecurin junior x 10 sasz
 

Cena: 25,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Glukoza bezwodna, inulina, Saccharomyces boulardii, Bacillus coagulans, laktoferyna, Lactobacillus rhamnosus.

Zawartość w 1 saszetce

Lactobacillus rhamnosus - 1 mld komórek* (1x109 CFU)
Bacillus coagulans - 2 mld komórek* (2x109 CFU)
Saccharomyces boulardii - 2 mld* komórek (2x109 CFU)
Laktoferyna - 50 mg*
Inulina - 200 mg*

CFU - z ang. Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonie (pojedyńcza komórka).
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
10 saszetek ( zawartość netto: 10 x 2,6 g)
Zawartość netto opakowania: 26 g

Charakterystyka
Asecurin junior to suplement diety w postaci saszetek dla niemowląt i dzieci.Preparat pomaga uzupełnić mikroflorę jelit. Zaleca się
stosować podczas antybiotykoterapii oraz 2-3 tygodnie po jej zakończeniu.

Suplement diety Asecurin junior jest preparatem zawierającym połączenie probiotycznego szczepu drożdży: Saccharomyces boulardii
oraz bakterii kwasu mlekowego: Bacillus coagulans, Lactobacillus rhamnosus. Dodatkowo zawiera inulinę (polisacharyd pochodzenia
roślinnego) oraz laktoferynę - białko globularne, które w warunkach fizjologicznych jest składnikiem m.in. siary i mleka ssaków.
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Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
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.

Stosowanie
Niemowlęta i dzieci: doustnie 1 saszetka dziennie.
Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu zawartości z letnim płynem (np. wodą, mlekiem).
Podawać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed lub po przyjęciu antybiotyku.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 250C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Produkt nie wymaga przechowywania w lodówce.
Chronić od światła i wilgoci.

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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