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Olimp Kolonbiotic x 10 kaps
 

Cena: 17,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Kolonbiotic w postaci kapsułek jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży i dzieci od 3. roku
życia. Na co jest Olimp Kolonbiotic? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie zrównoważonych posiłków o
bakterie kwasu mlekowego oraz prebiotyk. Suplement diety Olimp Kolonbiotic jest szczególnie polecany w celu uzupełnienia mikroflory
jelitowej w czasie trwania antybiotykoterapii, czy też przez kolejne 2–3 tygodnie po zakończeniu korzystania z antybiotyku. Suplement
diety może też stanowić wsparcie mikroflory jelitowej w trakcie odbywania podróży.

W skład Olimp Kolonbiotic wchodzi połączenie probiotyku i prebiotyku. Probiotykiem są bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103), a prebiotykiem, czyli pożywką dla bakterii, są fruktooligosacharydy (FOS). Zawarty w suplemencie diety
szczep bakterii jest bezpieczny. Przy tworzeniu suplementu diety wykorzystano metodę mikrokapsułkowania, dzięki czemu bakterie
trafiają do światła jelita w postaci niezmienionej. Zawarte w suplemencie diety Olimp Kolonbiotic fruktooligosacharydy pozyskuje się w
procesie reakcji hydrolizy enzymatycznej inuliny z cykorii.

W opakowaniu znajduje się 10 kapsułek Olimp Kolonbiotic. W skład 1 kapsułki wchodzi 7 mld bakterii Lactobacillus rhamnosus GG
(ATCC 53103), a także 50 mg fruktooligosacharydów (FOS). Skład suplementu diety Olimp Kolonbiotic uzupełniają substancje
pomocnicze, czyli maltodekstryny, hydroksypropylometyloceluloza, guma gellan oraz dwutlenek tytanu. Suplement diety należy
stosować zgodnie z zalecanym przez producenta dawkowaniem. Rekomenduje się przyjmowanie 1 kapsułki Olimp Kolonbiotic dziennie.
Kapsułka powinna być przyjmowana podczas posiłku i należy popijać ją dużą ilością płynu. Jeśli pacjent ma problemy z połykaniem,
dopuszczalne jest otworzenie kapsułki i rozpuszczenie jej zawartości w płynie. Należy jednak pilnować, by płyn nie był zbyt gorący –
najlepszy będzie płyn o temperaturze pokojowej. Może być to woda, sok owocowy lub mleko.

Olimp Kolonbiotic ma również pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek z jego składników. Produkt nie powinien być też podawany dzieciom w wieku poniżej 3 lat. Jeśli natomiast pacjent ma z
jakiegoś powodu obniżoną odporność, przed zastosowaniem suplementu diety Olimp Kolonbiotic powinien zasięgnąć porady lekarza.

Suplement diety Olimp Kolonbiotic nie zastąpi zdrowej, zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia, więc nie powinien być
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traktowany jako ich zamiennik. Produkt ten nie może być też stosowany w dawkach większych od wskazanych. Poza tym niezbędne jest
jego prawidłowe przechowywanie – w szczególności zabezpieczenie w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.
Suplement diety należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w temperaturze pokojowej, zabezpieczając go
odpowiednio przed działaniem wilgoci i promieni słonecznych oraz źródłami ciepła.

Składniki
maltodekstryny, fruktooligosacharydy, Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), składniki otoczki (substancja glazurująca –
hydroksypropylometyloceluloza, stabilizator - guma gellan, barwnik – dwutlenek tytanu).

1 kapsułka zawiera:

Bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG - 7 mld (7x109 CFU*)
Fruktooligosacharydy (FOS) - 50 mg

*CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię bakterii.

Charakterystyka
Przeznaczenie: uzupełnienie mikroflory jelitowej, w szczególności w trakcie antybiotykoterapii oraz 2-3 tygodnie po zaprzestaniu
stosowania antybiotyku, a także w podróży.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku obniżonej odporności
stosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia oraz dorośli - 1 kapsułka raz dziennie, popijając dużą ilością płynu, najlepiej podczas posiłku. W przypadku
trudności z połykaniem, kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość rozpuścić w płynie o temperaturze pokojowej (np. woda, mleko, sok
owocowy).

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

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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