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MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) x 10 kaps
 

Cena: 15,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-, Bifidobacterium, Fruktooligosacharydy,
Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu
 

Składniki
Substancje czynne: Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus
rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, składnik odżywczy -
oligofruktoza. Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana pre-żelowana, nośnik - hydroksypropylmetyloceluloza
, substancja stosowana na powierzchnię - szelak , substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu , barwnik - dwutlenek tytanu ,
stabilizator - kwas askrobinwy , nośnik - kwas alginowy , nośnik - cytrynian trietylowy , substancja zagęszczająca - mączka chleba
świętojańskiego , oliwa z oliwek.

Zawartość w 1 kapsułce:
Liofilizat bakterii należących do 9 różnych szczepów 4,5 miliarda bakterii (4,5 x 109 CFU)
Lactobacillus helveticus 9,00 x 108 CFU*
Lactococcus lactis 9,00 x 108 CFU*
Bifidobacterium longum 6,75 x 108 CFU*
Bifidobacterium breve 4,5 x 108 CFU*
Lactobacillus rhamnosus 4,5 x 108 CFU*
Streptococcus thermophilus 4,5 x 108 CFU*
Bifidobacterium bifidum 2,25 x 108 CFU*
Lactobacillus casei 2,25 x 108 CFU*
Lactobacillus plantarum 2,25 x 108 CFU*
Składnik odżywczy:
Oligofruktoza 63 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia
CFU - jednostka tworząca kolonię bakterii.

Charakterystyka
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Suplement diety MULTILAC to synbiotyk zawierający dziewięć specjalnie wyselekcjonowanych szczepów żywych kultur bakterii oraz
składnik odżywczy - oligofruktozę.
MULTILAC polecany jest w trakcie i po antybiotykoterapii, w okresie zwiększonej skłonności do infekcji.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka raz na dobę (najlepiej na noc).
Dzieci: 1 kapsułkę raz na dobę (najlepiej na noc).
MULTILAC może być stosowany u dzieci, które potrafią połknąć kapsułkę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Masa netto: 4,45 g
Zawartość w opakowaniu: 10 kapsułek

Producent
Genexo Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 26
01-510 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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Galeria
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