
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

LoGGic 60 x 20 kaps
 

Cena: 16,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maltodekstryna, liofilizat bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) - wytworzono z udziałem kazeiny z mleka;
substancja przeciwzbrylająca - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; składniki otoczki kapsułki: żelatyna, barwnik - dwutlenek
tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) - 6 miliardów (6 x 109 jtk)

jtk - jednostki tworzące kolonię

Masa netto
10,4 g (20 kapsułek po 0,52 g)

Charakterystyka
Kapsułka zawiera 6 miliardów (6 x 109) jednostek tworzących kolonie (jtk.) szczepu probiotycznego Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.
U niemowląt i dzieci poniżej 3 lat: kapsułkę należy otworzyć, a jej zawartość rozpuścić w letnim płynie i spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu.
U dzieci powyżej 3 lat i osób dorosłych: kapsułkę należy połknąć i popić letnim płynem; kapsułkę można także otworzyć, a jej zawartość
spożyć bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w letnim płynie.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w UE
Dystrybutor
Pharmabest Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

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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