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Normabiotic Podróż x 12 sasz
 

Cena: 43,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Proszki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca: sorbitol, Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM-I-1079, fruktooligosacharydy, aromat truskawkowy, witamina
A (palmitynian retinylu), aromat żurawinowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu (nano), witamina B12 (cyjanokobalamina),
witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

1 saszetka zawiera:
Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM-I-1079 5 mld j.t.k, fruktooligosacharydy 489,5mg*
witamina A (palmitynian retinylu) 400 μg (50%RWS)
witamina B12(cyjanokobalamina) 1,25 μg (50%RWS)
witamina D (cholekalcyferol) 2,50 μg (50%RWS)
witamina B6(chlorowodorek pirydoksyny) 0,70 mg (50%RWS)
kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 100 μg (50%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
j.t.k. –jednostek tworzących kolonie

Masa netto
24 g

Charakterystyka

Normabiotic Podróż uzupełnia mikroflorę jelitową przed i w trakcie podróży.
Witaminy A i D wspierają układ odpornościowy, a witaminy B6, B12 oraz kwas foliowy zmniejszają uczucie zmęczenia.
Wspomaga układ odpornościowy i prawidłowy metabolizmy energetyczny (witaminy B6 i B12)
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Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i wspiera utrzymanie prawidłowej błony śluzowej, w tym błony śluzowej jelita
(witamina A)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych 1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki wsypać bezpośrednio do ust. Dla dzieci w wieku 3-6
lat rekomenduje się, aby wsypać zawartość saszetki do szklanki z wodą.Rekomendowany czas przyjmowania produktu: 1 miesiąc.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 25*C, w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
SANOFI AVENTIS
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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