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Entero acidolac 3 g x 10 sasz
 

Cena: 23,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Inulina, Saccharomyces boulardii

Opis produktu
 

Składniki
Maltodekstryna, fruktooligosacharydy (FOS), liofilizowane kultury drożdży szczepu Saccharomyces boulardii, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu.

1 saszetka zawiera:
Wartość energetyczna (energia) 43 kJ (10 kcal)
Białko 0,09 g
Tłuszcz 0,02 g
Węglowodany 1,95 g
Liofilizowane komórki drożdżowe szczepu Saccharomyces boulardii 0,25 g (5 x 109 CFU*)
* Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii

Masa netto
Opakowanie zawiera: 10 saszetek po 3 g.

Charakterystyka
Wspomagająco w celu uzupełnienia mikroflory jelitowej oraz wspierania pracy układu trawiennego i odporności.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Niemowlęta i dzieci do 3. roku życia – 1 saszetka dziennie, po konsultacji z lekarzem. Zawartość saszetki u dzieci poniżej 3. roku życia
należy rozpuścić w minimum 100 ml płynu. W przypadku niemowląt karmionych piersią zaleca się rozpuszczenie zawartości saszetki w
ściągniętym mleku matki. Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli 1-2 saszetki dziennie. Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio
lub po uprzednim wymieszaniu z wodą, jogurtem lub mlekiem.
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Preparat należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Nie należy mieszać preparatu ze zbyt gorącymi lub mrożonymi płynami.

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

Producent
POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański

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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