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Lactinova mama x 28 kaps
 

Cena: 41,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEXANOVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kapsułka zawiera: podłoże prebiotyczne Fibregum™ (aw < 0,2), premiks probiotyczny MICROBAC o koncentracji 100 mld CFU*/g, (L.
rhamnosus GG, L. acidophilus LA02, B. breve BR03, B. lactis BS01), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, składnik otoczki kapsułki: substancja żelująca – hydroksypropylometyloceluloza

Zawartość składników w przeliczeniu na dzienną porcję do spożycia (w 1 kapsułce 3,75 mld bakterii (3,75 x 109 CFU)

Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 1,50 x 109 CFU
Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717) 0,75 x 109 CFU
Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) 0,75 x 109 CFU
Bifidobacterium lactis BS01 (LMG P-21384) 0,75 x 108 CFU
Fibregum™ - prebiotyk 250 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
8,4 g

Charakterystyka
Bakterie kwasu mlekowego (LAB) oraz Bifidobacterium uzupełniają mikrobiotę kobiet w ciąży . Lactinova® mama przeznaczony jest w
szczególności dla kobiet w okresie planowania ciąży, jej przebiegu (2. i 3. trymestr) oraz w czasie karmienia piersią, jako uzupełnienie
mikroflory jelitowej w codziennej diecie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zalecana dzienna dawka: 1 kapsułka dziennie lub według zaleceń lekarza. Kapsułkę połykać wyłącznie w całości i popić szklaną płynu
(np. wodą). Produkt może być stosowany również w trakcie i po antybiotykoterapii. Probiotyk należy stosować minimum 1 miesiąc

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej do 25˚ C, w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Produkt można przechowywać w lodówce. Nie jest to konieczne, ale zalecane przy długim okresie
przechowywania

Producent
Hexanova Sp. z o.o.
Pieńków 11
05-152 Czosnów

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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