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Entitis x 30 pastylek do ssania o smaku truskawkowym
 

Cena: 60,50 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 w postaci pastylek do ssania o smaku truskawkowym jest produktem przeznaczonym dla dzieci w wieku
powyżej 3 lat oraz dla osób dorosłych. Jest źródłem probiotycznego szczepu bakterii oraz witaminy D, które wspierają odporność w
okresach zwiększonej podatności na infekcje. Produkt ma przyjemny smak i chętnie jest stosowany nie tylko przez dzieci, ale i osoby
dorosłe, a przy tym wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego nawet przez kilka miesięcy po zakończeniu terapii.

Na co jest Entitis? Wskazaniem do stosowania tych pastylek do ssania jest wspomaganie organizmu w okresie jesienno-zimowym i
okresie przesilenia wiosennego, w tym szczególnie w przypadku dzieci przebywających na co dzień w dużych skupiskach (np. w
przedszkolu). Może okazać się pomocny w przypadku osób, które mają tendencję do nawracających problemów laryngologicznych, w
tym w szczególności infekcji gardła, nosa i ucha. Zastosować go można również jako wsparcie naturalnych systemów odpornościowych
organizmu po antybiotykoterapii. Powinien stanowić uzupełnienie zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia. W skład produktu
wchodzi wyizolowany z jamy ustnej dziecka szczep Streptococcus salivarius K12 w formie Bactoblis®, a także witamina D, która
wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego.

W opakowaniu znajduje się 30 pastylek do ssania Entitis. W skład każdej z nich wchodzi 1 × 109 CFU Streptococcus salivarius K12, a
także 5 µg witaminy D (200 j.m., co odpowiada 100% RWS). Formułę uzupełniają składniki pomocnicze, czyli izomalt, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych i aromat. Suplement diety Entitis wspiera skład mikroflory jamy ustnej i jednocześnie uzupełnia poziom witaminy
D w organizmie.

Suplement diety Entitis należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz przepisze inaczej. Zaleca się przyjmowanie
1 pastylki Entitis dziennie przez minimum 3 miesiące, co ma wspierać odporność jeszcze przez wiele miesięcy po zakończeniu terapii.
Należy przyjmować pastylki Entitis przed snem, już po umyciu zębów, ssąc je powoli, aż całkowicie ulegną rozpuszczeniu w jamie
ustnej. Pastylki nie powinno się rozgryzać i połykać – ważne, by miała jak najdłuższy kontakt ze śluzówką gardła. Po rozpuszczeniu
pastylki nie powinno się pić. Stosowanie suplementu diety na noc sprawia, że szczep ma czas, aby móc skolonizować jamę ustną i
nosowo-gardłową.

Suplementu diety Entitis nie powinno się stosować wraz z antybiotykiem czy preparatami działającymi przeciwbakteryjnie. 
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Przeciwwskazaniem do stosowania Entitis jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Bardzo ważne, by traktować 
suplement diety Entitis jako uzupełnienie zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, a nie jako ich substytut. Nie zaleca się ponadto
stosowania większej dawki suplementu diety niż proponowana przez producenta. Suplement powinien być przechowywany w taki
sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci, a dodatkowo należy chronić go przed działaniem światła i temperatury
przekraczającej 25°C.

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,
w profilaktyce nawracających infekcji nosa, ucha i gardła,
dla osób po zakończonej kuracji antybiotykowej,
 w celu wspomagania organizmu w okresie jesienno-zimowym.

Składniki
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
Streptococcus salivarius K12 2,5 x 109 CFU (2,5 mld)

*CFU – colony- forming unit (jednostka tworząca kolonię)

Składniki: substancja wypełniająca: izomalt; Streptococcus salivarius K12 (mleko); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; aromat, cholekalcyferol (witamina D).

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Entitis.

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
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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.
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