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Dicoflor Odporność płyn x 10 fiolek
 

Cena: 37,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 fiolek

Postać Płyny doustne

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Dicoflor Odporność płyn x 10 fiolek w postaci fiolek z płynem i proszkiem od Bayer jest produktem, który nie wymaga
przechowywania w lodówce. Fiolki suplementu diety posiadają osobno część płynną produktu oraz osobno część proszku (w nakrętce)
– mieszane są one ze sobą bezpośrednio przed przyjęciem dawki suplementu diety.

Na co jest Dicoflor Odporność płyn x 10 fiolek? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków
w żywe kultury bakterii oraz witaminy i minerały. Żywe kultury bakterii wzbogacają skład mikroflory jelitowej pacjenta. Zawarta w
suplemencie diety biotyna wspiera metabolizm makroskładników odżywczych oraz wspomaga metabolizm energetyczny. Witaminy z
grupy B natomiast wspomagają redukcję uczucia zmęczenia i znużenia. Zawarte w suplemencie diety cynk i kwas foliowy przyczyniają
się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

W opakowaniu znajduje się 10 jednorazowych fiolek z płynem i proszkiem Dicoflor Odporność. W skład 1 fiolki jednorazowej z płynem i
proszkiem wchodzi 6 x 109 CFU Lactobacillus rhamnosus GG, 12 mg (75% RWS) witaminy B3 (niacyna), 4 mg (67% RWS) witaminy B5
(kwas pantotenowy), 1,1 mg (100% RWS) witaminy B1, 1,4 mg (100% RWS) witaminy B2, 1,4 mg (100% RWS) witaminy B6, 100 µg (50%
RWS) witaminy B9 (kwas foliowy), 25 µg (50% RWS) witaminy B7 (biotyna), 1,25 µg (50% RWS) witaminy B12 oraz 5 mg (50% RWS)
cynku. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Składniki pomocnicze płynu znajdującego się w fiolce to woda i
fruktoza, a także aromat i benzoesan sodu oraz sorbinian potasu, a oprócz tego kwas cytrynowy. Składniki pomocnicze proszku z
nakrętki to natomiast maltodekstryna oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Suplement diety Dicoflor Odporność płyn x 10 fiolek wymaga stosowania zgodnego z zaleceniami producenta i w określonych przez
niego dawkach. Preparat należy przyjmować w dawce jednej fiolki dziennie. Zalecane dawkowanie Dicoflor Odporność płyn x 10 fiolek
nie powinno być przez pacjenta przekraczane. Aby prawidłowo przyjąć suplement diety, należy przekręcić nakrętkę fiolki Dicoflor
Odporność w prawo, aż pojawi się opór. Następnie należy energicznie wstrząsnąć całością, aby płyn z fiolki wymieszał się z proszkiem
zawartym w zakrętce. Po odkręceniu nakrętki można przyjąć suplement diety.

Suplement diety Dicoflor Odporność płyn x 10 fiolek posiada przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent powinien go
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przyjmować. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na jakikolwiek ze składników produktu. Suplement diety Dicoflor
Odporność płyn x 10 fiolek nie może być traktowany jako zamiennik zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Może natomiast
stanowić ich uzupełnienie, jednak nie powinien być przyjmowany w dawkach większych od rekomendowanych przez producenta. Należy
też dopilnować prawidłowego sposobu przechowywania suplementu diety, w tym w szczególności zadbać, aby był niewidoczny i
niedostępny dla najmłodszych dzieci.

Składniki
Składniki płynu (fiolka): woda, fruktoza, cynk (glukonian cynku), aromat, substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (chlorowodorek tiaminy).
Składniki proszku (nakrętka): liofilizowany szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), maltodekstryna, niacyna (amid
kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), ryboflawina, witamina B12 (cyjanokobalamina), substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna).

W skład jednorazowej fiolki z płynem i proszkiem wchodzą:

Lactobacillus rhamnosus GG 6 x 109 CFU
Witamina B3 (niacyna) - 12 mg (75% RWS)
Witamina B5 (kwas pantotenowy) - 4 mg (67% RWS)
Witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)
Witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B9 (kwas foliowy) - 100 mcg (50% RWS)
Witamina B7 (biotyna) - 25 mcg (50% RWS)
Witamina B12 - 1,25 mcg (50% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
10 fiolek

Charakterystyka
Dicoflor Odporność to połączenie witamin, minerałów i żywych kultur bakterii w postaci wygodnych w użyciu fiolek, które nie wymagają
przechowywania w lodówce. Zawarte w produkcie:

Witaminy z grupy B (niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, ryboflawina, witamina B6, witamina B12) przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Biotyna pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych oraz metabolizm energetyczny
Cynk i kwas foliowy wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, podczas gdy żywe kultury bakterii
Lactobacillus rhamnosus GG wzbogacają mikroflorę jelitową, stojąc na straży jej równowagi

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia to zawartość jednej fiolki.
1. Przekręcić nakrętkę fiolki w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do oporu.
2. Energicznie wstrząsnąć, aby wymieszać znajdujący się w nakrętce proszek z płynem.
3. Następnie odkręcić nakrętkę i spożyć płyn.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
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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.
 

Galeria
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