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Entitis x 30 pastylek do ssania o smaku miętowym
 

Cena: 59,43 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Entitis x 30 pastylek do ssania o smaku miętowym to produkt od Polski Lek, który może być stosowany przez dzieci od
3. roku życia, a także przez młodzież i pacjentów dorosłych. Na co jest Entitis x 30 pastylek do ssania o smaku miętowym?
Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety w witaminę D oraz szczep Streptococcus salivarius
K12. Jest to szczep wyizolowany z jamy ustnej dziecka, które przez ostatnich 6 lat nie zmagało się z dolegliwościami ze strony gardła,
nosa oraz ucha. Suplement diety jest szczególnie wskazany w przypadku dzieci i dorosłych przebywających w dużych skupiskach ludzi
(przedszkole, szkoła, praca). Wskazaniem do jego stosowania jest też zwiększona skłonność do odczuwania dyskomfortu ze strony
ucha, gardła i nosa, a oprócz tego zakończona kuracja antybiotykowa. Dodatkowo suplement diety Entitis x 30 pastylek do ssania o
smaku miętowym jest wskazany do stosowania wspomagająco w okresie jesienno-zimowym.

W opakowaniu o masie netto 30 g znajduje się 30 pastylek do ssania o smaku miętowym Entitis. W skład każdej kapsułki wchodzi 5 µg
(200 j.m. 100% RWS) witaminy D oraz 2,5 mld (2,5 x 109 CFU) Streptococcus salivarius K12. Skład suplementu diety uzupełniają
substancje pomocnicze, czyli fruktoza, maltodekstryna, dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, a oprócz tego
aromat. Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane
dawkowanie Entitis x 30 pastylek do ssania o smaku miętowym to 1 pastylka dziennie przyjmowana przez minimum 3 miesiące. Pastylki
Entitis każdorazowo powinny być przyjmowane przed snem, po wcześniejszym umyciu zębów. Po przyjęciu pastylki nie należy już jeść,
myć zębów czy pić – ważne, aby szczep zawarty w pastylce mógł skolonizować jamę ustną oraz nosogardziel. Pastylki Entitis powinny
być ssane powoli przez około 5 minut, aż całkowicie się rozpuszczą. Ważne, aby zapewnić jak najdłuższy kontakt substancji aktywnej ze
śluzówką gardła, dlatego Entitis x 30 pastylek do ssania o smaku miętowym nie należy gryźć czy połykać w całości. Suplement diety nie
powinien być też stosowany łącznie z antybiotykiem.

Nie w każdym przypadku zaleca się stosowanie suplementu diety Entitis x 30 pastylek do ssania o smaku miętowym, gdyż ma on też 
przeciwwskazania. Z suplementu diety nie powinny korzystać osoby z nadwrażliwością na chociaż jeden z jego składników. W
przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem. Suplement diety Entitis x 30
pastylek do ssania o smaku miętowym nie powinien być traktowany jako zamiennik zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia,
gdyż nie może ich zastąpić. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i we wskazanych przez niego dawkach. Choć
suplement diety może być podawany dzieciom w wieku poniżej 3 lat, nadzór nad jego stosowaniem u dzieci powinni mieć dorośli,
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dlatego należy przechowywać produkt w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Składniki
fruktoza, maltodekstryna, Streptococcus salivarius K12, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; aromat, cholekalcyferol (witamina D).

Wartość odżywcza (1 pastylka):

Wartość energetyczna - 17 kJ (4 kcal)
Tłuszcz - 0 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0 g
Węglowodany - 1 g

w tym cukry - 0,6 g
Białko - 0 g
Sól - 0 g
Witamina D - 5 µg (200 j.m. 100% RWS)
Streptococcus salivarius K12 2,5 x 109 CFU (2,5 mld)

CFU - jednostki tworzące kolonie
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 g (30 pastylek do ssania po 1000 mg)

Charakterystyka
ENTitis zawiera w swoim składzie probiotyczny szczep Streptococcus salivarius K12. Został on wyizolowany z jamy ustnej dziecka,
które przez ostatnich 6 lat nie miało żadnych dolegliwości ze strony ucha, nosa i gardła.
ENTitis jest polecany dla wszystkich dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych, a w szczególności:

dla osób przebywających w dużych skupiskach (przedszkole, szkoła, praca),
dla osób mających zwiększoną skłonność do odczuwania dyskomfortu ze strony ucha, nosa, gardła w celu odbudowania
korzystnej mikroflory,
dla osób po zakończonej kuracji antybiotykowej,
w celu wspomagania organizmu w okresie jesienno-zimowym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 pastylka dziennie przez minimum 3 miesiące.
Pastylkę należy przyjmować przed snem, po umyciu zębów tak, aby przez noc szczep mógł skutecznie skolonizować jamę ustną i
nosogardziel. Pastylkę należy ssać powoli przez ok. 5 minut aż do całkowitego rozpuszczenia. Aby zapewnić jak najdłuższy kontakt
substancji aktywnej ze śluzówką gardła, pastylki nie należy rozgryzać ani połykać.
Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu.
Nie stosować razem z antybiotykiem i preparatami o działaniu przeciwbakteryjnym.

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

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Ważne informacje
Kraj pochodzenia Streptococcus salivarius K12: Nowa Zelandia

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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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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