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Coloflor max x 24 kaps
 

Cena: 36,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
inulina,(składnik otoczki - hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, maltodekstryna, mikrokapsułkowane żywe
kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
żelująca: guma gellan, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka (1 porcja) zawiera: 6 miliardów (6x109) mikrokapsułkowanych żywych kultur bakterii L. rhamnosus GG oraz 179 mg inuliny.
Wartość odżywcza (100 g):

Wartość energetyczna (energia) - 1279 kJ / 310 kcal
Tłuszcz - 8,6 g, w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) - 8,4 g
Węglowodany- 29 g, w tym:

cukry - 5,6 g
Błonnik - 54,1 g
Białko - 2,1 g
Sól - 0,1 g

Masa netto
11 g

Charakterystyka
Coloflor max zawiera mikrokapsułkowane, żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) oraz inulinę.Do
postępowania dietetycznego w zaburzeniach równowagi mikroflory jelitowej w czasie antybiotykoterapii i biegunki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Preparat przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6-go roku życia i dorosłych.

Stosowanie
Zaleca się przyjmować 1 kapsułkę dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym i ciemnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Producent
Kraj pochodzenia: Polska
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

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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