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Linex forte x 14 kaps
 

Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 kaps

Postać Kapsułki

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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Podczas i po antybiotykoterapii

  
 

  

Po biegunce
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Podczas podróży

  
 

  

Przy zmianie diety
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  Czy wiesz, że w naszych jelitach żyje ok. 500 różnych rodzajów bakterii? U zdrowej osoby korzystne i szkodliwe bakterie są w
równowadze tworząc zrównoważoną florę bakteryjną. Jednak istnieje wiele czynników, które tę równowagę zaburzają. Głównymi z
nich są: antybiotykoterapia, zmiana diety i biegunka. Zadbaj o swoją florę bakteryjną i sięgnij po probiotyk Linex Forte.
  Stosowanie suplementu diety Linex Forte polecane jest przede wszystkim w przypadku obniżonego poziomu pożytecznych bakterii w
jelitach.

   

  Przyczynami tego stanu mogą być: infekcje wirusowe i bakteryjne, nieprawidłowe odżywianie, zmiana diety, stres, alkohol, czy
antybiotykoterapia. Zaburzenia tej równowagi w przewodzie pokarmowym mogą prowadzić do wzdęć, biegunki, bóli brzucha i osłabienia
całego organizmu.

  Przyjmowanie Linex Forte wpływa pozytywnie na perystaltykę jelit i pomaga odbudować florę bakteryjną. Linex Forte to nowoczesny
synbiotyk zawierający dwa szczepy bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus, LA-5 i Bifidobacterium animalis subsp. lactis,
BB-12. Zawiera także inulinę i oligofruktozę, które stanowią pożywkę dla bakterii pomagając w ich szybszym namnażaniu się.

  Kapsułki Linex Forte od Sandoz mogą być stosowane przez dzieci od lat 3 oraz osoby dorosłe.

  Zachowaj równowagę z Linex.  
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  Nowoczesny synbiotyk zawierający:  

  
 

  

  2 szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz inulinę i oligofruktozę zapewniające szybszy rozwój dobrych bakterii  

 

  

  LINEX® Forte - dawkowanie:  

  
  

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat:

1 kapsułka do dwóch razy dziennie

  

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli:

1 kapsułka do trzech razy dziennie

 

  Skład:  

  dwa miliardy (2x109) sumy bakterii CFU*:
  Lactobacillus acidophilus, LA-5®
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  i Bifdobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®,
  Inulina (158 mg), Oligofruktoza (14 mg)  

  
  

  *CFU – colony forming unit – jednostka tworząca kolonię bakterii  

 

  

LINE/018/06-2020

 

Informacje o produkcie
Suplement diety Linex forte w postaci kapsułek przeznaczony jest do uzupełnienia zdrowej diety w szczepy bakterii kwasu mlekowego,
które wspomogą równowagę mikroflory jelitowej w momentach, gdy narażona jest na czynniki niekorzystnie wpływające na jej skład, a
także w pożywkę, która dodatkowo przyczynia się do szybszego wzrostu dobrej mikroflory jelitowej. Produkt Linex forte od Sandoz
stosować mogą osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci w wieku od 3 lat. W skład produktu diety nie wchodzi gluten i laktoza, więc będzie
odpowiedni również dla wegetarian.

Na co jest Linex forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są stany zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej związane ze
stosowaną antybiotykoterapią, zmianą diety, stresem, podróżą, czy też biegunką będącą efektem infekcji bakteryjnej czy wirusowej.
Probiotyk może okazać się pomocny przy takich objawach jak wzdęcia, bóle brzucha, osłabienie organizmu, czy też dokuczliwe biegunki.
Spożywanie Linex forte w stanach narażenia na czynniki zaburzające równowagę mikroflory jelitowej ma korzystny efekt zdrowotny.
Uzupełnia zdrową dietę o bakterie kwasu mlekowego, dzięki czemu przyczynia się do przywrócenia i utrzymania równowagi mikroflory
jelitowej, jednocześnie ograniczając wzrost mikroorganizmów szkodliwych. W skład produktu wchodzą dwa szczepy liofilizowanych
bakterii kwasu mlekowego, a dodatkowo inulina i oligofruktoza, które jako pożywka przyczyniają się do szybszego wzrostu dobrej flory
bakteryjnej. Suplement diety Linex forte przyczynia się również do poprawy perystaltyki jelit.

W opakowaniu znajduje się 14 kapsułek Linex forte. W skład każdej z nich wchodzą dwa miliardy (2x109) sumy bakterii CFU
Lactobacillus acidophilus, LA-5® oraz Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®, a także 158 mg inuliny oraz 14 mg oligofruktozy.
Składniki pomocnicze produktu to natomiast hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
tytanu, a dodatkowo tlenki i wodorotlenki żelaza. W formule suplementu diety Linex forte nie ma glutenu i laktozy.

Suplement diety należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie Linex forte w
przypadku dzieci w wieku 3-12 lat to 1 kapsułka stosowana nie częściej niż 2 razy dziennie. 2 kapsułki (dawka dobowa dla dzieci w wieku
3-12 lat) zawierają więcej niż 4x109 sumy bakterii CFU Lactobacillus acidophilus, LA-5® oraz Bifidobacterium animalis subsp. lactis,
BB-12®, a dodatkowo 316 mg inuliny oraz 28 mg oligofruktozy. Jeśli chodzi o dzieci w wieku powyżej 12 lat i osoby dorosłe, zalecane 
dawkowanie Linex forte to 1 kapsułka stosowana do 3 razy dziennie. 3 kapsułki (dawka dobowa dla osób od 12. roku życia) zawierają
więcej niż 6x109 sumy bakterii CFU Lactobacillus acidophilus, LA-5® oraz Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®, a dodatkowo
474 mg inuliny oraz 42 mg oligofruktozy.

Bardzo istotne dla pożądanego działania suplementu diety jest zachowanie stosownego odstępu od zażycia antybiotyku. Kapsułki Linex
forte powinny być połykane w czasie posiłku, jednak nie wcześniej niż 3 godziny po spożyciu antybiotyku. W przypadku dzieci, które nie
są w stanie jeszcze połknąć kapsułki, dopuszczalne jest jej otwarcie oraz wymieszanie jej zawartości z płynem, by w ten sposób podać
ją dziecku do wypicia. Nie powinno się stosować dawki większej suplementu diety Linex forte niż zalecana. Produkt nie powinien być
popijany gorącymi płynami, czy też napojami alkoholowymi.

Suplement diety Linex forte nie może być traktowany jako zamiennik zdrowej diety oraz stylu życia. Może stanowić ich uzupełnienie,
jednak podstawą zdrowia i kondycji organizmu powinna pozostawać zróżnicowana dieta i zdrowy styl życia. Należy pilnować, aby Linex
forte był przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy go też stosować, gdy upłynie podany na
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opakowaniu termin jego ważności. Optymalna temperatura przechowywania suplementu diety to temperatura pokojowa, która nie
przekracza 25°C. Produkt należy chronić przed działaniem światła i wilgoci.

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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