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Immuferyna x 20 kaps
 

Cena: 35,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
laktoferyna 100 mg + prebiotyk 200 mg

Immuferyna to połączenie laktoferyny - białko globularne, które w warunkach fizjologicznych jest składnikiem siary i mleka ssaków oraz
inuliny o właściwościach prebiotycznych.

Składniki
inulina, <span style='text-decoration: underline;'>laktoferyna</span>, Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu oraz tlenki i
wodorotlenki żelaza

Wartości odżywcze 1 kapsułka 2 kapsułki
laktoferyna 100 ml 200 mg
inulina 200 mg 400 mg

Stosowanie
Sposób użycia:
Niemowlęta powyżej 1 m-ca życia i dzieci do 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie.
Zawartość kapsułki należy wysypać i wymieszać z niewielką ilością letniego napoju lub pokarmu.
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie doustnie lub po rozpuszczeniu w letnim płynie. Nie należy wsypywać zawartości
kapsułki do gorącego płynu.
Dorośli: 2 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
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Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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