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Multilac Control Junior x 15 kaps
 

Cena: 35,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  
 

  

Jelita zawsze
 pod kontrolą
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Przypadkowe jedzenie, podróże, stres czy leki mogą powodować nieprzyjemności jelitowe.

 

Z Multilac Control Junior możesz to kontrolować!

wspomaga florę jelitową
po biegunkach różnego pochodzenia
przydatny w podróży

 

  
  

Dlaczego są tak wyjątkowe?

  
 

  

Aż 3 mld przebadanych kultur drożdżowych

Saccharomyces boulardii
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Aż 1 mld wyselekcjonowanych bakterii

B.Breve BR03, dodatkowo wzmocnionych mikroenkapsulacją dzięki czemu bakterie liczniej docierają do jelit

 

  

Prebiotyk

wspomaga namnażanie dobrych bakterii w jelicie

 

 

  
  

Dodatkowe korzyści
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Stosowanie 1x dziennie

 

  

Nie wymaga przechowywania w lodówce

 

  

Odpowiedni dla wegan i osób z alergią
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nie zawiera mleka, konserwantów, jest bezglutenowy

 

 

  
  
  
  

Kiedy stosować Multilac Control Junior
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przy biegunce różnego pochodzenia ( np. rotawirus, niewłaściwa dieta)
w celu wsparcia flory jelitowej po przebytych chorobach
przy luźnym stolcu i częstym wypróżnianiu (np. przy zmianie diety lub zwyczajów żywieniowych)
podczas podróży, wyjazdów kolonijnych i szkolnych
przy zmianie strefy klimatycznej

 

 

  
  

Zobacz również
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MULTILAC CONTROL
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stosowanie

1 raz dziennie

 

  

prebiotyk

wspomaga namnażanie dobrych bakterii w jelicie

 

  

dla wegan i osób z alergią 

nie zawiera mleka, konserwantów, jest bezglutenowy 
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aż 5 mld przebadanych kultur drożdżowych

Saccharomyces boulardii

 

  
  kup teraz  

 

  

SPRAWDŹ wariant Multilac Synbiotyk

Zawsze przy antybiotyku

  
  
  

MULTILAC BABY
Krople

 

  
kup teraz  

  

MULTILAC SYNBIOTYK
Kapsułki
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kup teraz  

 

  

Szczegóły produktu

  

Składniki
  

Sposób użycia
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Ostrzeżenia
i inne informacje
  

Przechowywanie
  

Opakowanie

  
  Substancja czynna Zawartość w 1 kapsułce

Saccharomyces boulardii (DBVPG 6763) 3 x 109 CFU*

Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) 1 x 109 CFU

Fruktooligosacharydy (FOS) 50 mg

  *Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię

Inne: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza. 

  

Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kapsułka na dobę

*Kapsułkę MULTILAC należy połknąć, popijając szklanką wody. Kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość podać wymieszaną z
niewielką ilością pokarmu lub osłodzonego napoju. Nie należy łączyć preparatu ze zbyt gorącymi pokarmami/płynami. Spożyć
bezpośrednio po przygotowaniu.

  

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
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Po biegunce różnego pochodzenia, np. rotawirusowego, w wyniku niewłaściwej diety, stresu itp. W celu wsparcia flory jelitowej po
przebytych chorobach. Przy luźnym stolcu i częstym wypróżnianiu, np. w wyniku błędów żywieniowych i przy zmianie diety lub
zwyczajów żywieniowych. Podczas podróży i wyjazdów służbowych. Przy zmianie strefy klimatycznej.

  

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem. 

  

15 kapsułek

  
  
 

Skład  

  Substancja czynna Zawartość w 1 kapsułce

Saccharomyces boulardii (DBVPG 6763) 3 x 109 CFU*

Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) 1 x 109 CFU

Fruktooligosacharydy (FOS) 50 mg

  *Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię

Inne: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza. 

  
 

Sposób użycia  
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Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kapsułka na dobę

*Kapsułkę MULTILAC należy połknąć, popijając szklanką wody. Kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość podać wymieszaną z
niewielką ilością pokarmu lub osłodzonego napoju. Nie należy łączyć preparatu ze zbyt gorącymi pokarmami/płynami. Spożyć
bezpośrednio po przygotowaniu.

  
 

Ostrzeżenia i inne informacje  

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Po biegunce różnego pochodzenia, np. rotawirusowego, w wyniku niewłaściwej diety, stresu itp. W celu wsparcia flory jelitowej po
przebytych chorobach. Przy luźnym stolcu i częstym wypróżnianiu, np. w wyniku błędów żywieniowych i przy zmianie diety lub
zwyczajów żywieniowych. Podczas podróży i wyjazdów służbowych. Przy zmianie strefy klimatycznej.

  
 

Przechowywanie  

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem. 

  
 

Opakowanie  

15 kapsułek
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suplement diety

 

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.
 

Galeria
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