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Medibiotic Entero x 20 kaps
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent VITAMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Saccharomyces boulardii DBVPG6763, żelatyna, inulina, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik:
dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

 250 mg * drożdży probiotycznych Saccharomyces boulardii DBVPG6763 (5 miliardów jtk)
50 mg* Inuliny (prebiotyk)

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
20 kapsułek

Charakterystyka
Medibiotic® Entero to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego o składzie specjalnie opracowanym w
celu:

skrócenia czasu trwania biegunki infekcyjnej
skrócenia czasu trwania biegunki „podróżnych” (np. w podroży ze zmianą strefy klimatycznej)
uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie antybiotykoterapii
uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego po zakończeniu antybiotykoterapii

Medibiotic ENTERO® produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 1 miesiąca życia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Nie stosować z preparatami przeciwgrzybicznymi.

Stosowanie
Dla dzieci i dorosłych 1 kapsułka dziennie. W przypadku dorosłych można zwiększyć dzienną porcję spożycia do maksymalnie 1 kapsułki
2 razy dziennie.W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję dziennego spożycia.

Dzieci młodsze (do 6. roku życia): kapsułkę otworzyć i jej zawartość dodać do niewielkiej ilości spożywanego pokarmu. Nie
należy mieszać preparatu ze zbyt gorącymi płynami/pokarmami. Przygotować bezpośrednio przed spożyciem.
Dzieci starsze i dorośli: kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Nie należy mieszać preparatu ze zbyt gorącymi
płynami/pokarmami.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25oC), w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla: 
Vitama S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 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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