SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Linex forte x 28 kaps
Cena: 21,80 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

28 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

SANDOZ

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Kompleks Beneo Synergy 1 (inulina, oligofruktoza), kompleks liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus (LA-5)
i Bifidobacterium animalis. subsp. lactis (BB-12), substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca: magnezu stearynian, barwniki: tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty.
1 kapsułka zawiera:
Lactobacillus acidophilus (LA-5) ≥1 miliard bakterii*
Bifidobacterium animalis ≥ 1 miliard bakterii 2x109 (CFU*)*
subsp. lactis (BB-12)
Inulina 157,8 mg*
Oligofruktoza 13,7 mg*
(CFU*) - colony forming unit - jednostka tworząca kolonię bakterii
* brak referencyjnej wartości spożycia
Masa netto
12,4 g
Zawartość opakowania: 28 kapsułek
Charakterystyka
Linex FORTE suplement diety to nowoczesny preparat, który zawiera dwa szczepy bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium animalis subsp. lactis) oraz dodatkowo Inulinę i oligofruktozę, stanowiące naturalne źródło energii dla bakterii.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 kapsułka do dwóch razy dziennie
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Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 1 kapsułka do trzech razy dziennie
Kapsułki należy spożywać podczas posiłku.
Uwaga: Jeśli połknięcie kapsułki sprawia trudność, należy otworzyć kapsułkę, wysypać jej zawartość na łyżeczkę, wymieszać delikatnie
z płynem i połknąć.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
Wyprodukowano w UE:
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57
Sl-1526 Ljubijana ,Słowenia
Dystrybutor:
Lel S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Ważne informacje
Produkt może być stosowany przez wegetarian. Nie zawiera laktozy ani glutenu.
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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