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Compliflora femina x 10 kaps
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent SIROSCAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
laktoza jednowodna (z mleka), nośnik: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja żelująca: guma gellan, barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:
Szczepy bakterii kwasu mlekowego:
Lactobacillus rhamnosus LR06 (DSM 21981) 1 x 10/9 CFU*
Lactobacillus plantarum LP01 (LMG P-21021) 1,5 x 10/9 CFU*
Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717) 2 x 10/9 CFU*
Lactobacillus fermentum 100B (6189) 1,5 x 10/9 CFU*
* - CFU - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
3,01 g
Zawartość opakowania: 10 kapsułek

Charakterystyka
Szczepy zawarte w Compliflora femina są szczególnie polecane:

przy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej/środków antykoncepcyjnych
kobietom aktywnym , np. podczas podróży, w momencie korzystania z basenu
w okresie ciąży, połogu
w trakcie menstruacji lub po menstruacji
do codziennego uzupełniania prawidłowej flory bakteryjnej
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Doustnie: 1 kapsułka dziennie. Zaleca się popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu , w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wytwórca:
Pamex Pharmaceuticals GmbH
In der Stelzbac
Dystrybutor w Polsce:
Siroscan Sp.zo.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa

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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