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Linex forte x 28 kaps
 

Cena: 37,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 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  
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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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