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Compliflora family x 10 kaps
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent SIROSCAN

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Maltodekstryna, oligofruktoza lifilizowane żywe kultury drożdżowe Saccharomyces boulardii, lifilizowane żywe kultury bakterii kwasu
mlekowego; Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 oraz Bifidobacterium lactis BS01, substancja przeciwzbrylająca- dwutlenek
krzemu.

1 kapsułka zawiera: 

drożdże: Saccharomyces boulardii 2 x 109CFU*,
szczepy bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus GG 2 x 109CFU*,
Bifidobacterium lactis BS01 2 x 109CFU*, oligofruktoza 80mg

* CFU - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
Opakowanie zwiera: 10 kapsułek.

Charakterystyka
Synbiotyk przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Zawiera żywe kultury drożdżowe (Saccharomyces boulardii) oraz dwa
szczepy bakterii kwasu mlekowego, które kolonizują jelito cienkie (Lactobacillus rhamnosus GG), jak i jelito grube (Bifidobacterium
lactis). Produkt zawiera również oligofruktozę, która jest specjalną odzywką dla bakterii.
Zastosowanie
Polecany jest:

w biegunkach o różnej etiologii
w alergiach pokarmowych
w przypadku obniżonej odporności
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w okresie antybiotykoterapii.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: w trakcie bądź po posiłku, należy połknąć i popić wodą bądź innym płynem w temperaturze
pokojowej. Można otworzyć kapsułkę a jej zawartość wymieszać z płynem i połknąć. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Niemowlęta i dzieci do 3 roku życia: zawartość kapsułki rozpuścić w 100 ml płynu, np. w letniej wodzie, mleku matki lub półpłynnym
pokarmie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Siroscan Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa

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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