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Asecurin ZS x 30 kaps
 

Cena: 30,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
inulina, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, cholekalcyferol. Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera:
Lactobacillus rhamnosus GG 2,5 x 109 CFU*
Lactobacillus reuteri 2,5 x 109 CFU*
Inulina 200 mg
Witamina D 10µg (400IU) 200% RWS
*CFU - jednostka tworząca kolonię (pojedyncza komórka)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Asecurin ZS zawiera w swoim składzie specjalnie wybrane probiotyczne szczepy bakteryjne Lactobacillus rhamnosus GG i Lactobacillus
reuteri , inulinę oraz witaminę D, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Szczepy bakteryjne
występujące w produkcie są wolne od alergenów mleka krowiego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Niemowlęta (powyżej 1 m-ca życia) i dzieci: doustnie 1 kapsułka dziennie.
W przypadku niemowląt i małych dzieci zawartość kapsułki należy wysypać i wymieszać z niewielką ilością letniego napoju lub pokarmu.
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Dorośli: 1-2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

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

Ważne informacje
Produkt nie zawiera glutenu.

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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