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Osłonka C Junior x 7 sasz
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 7 sasz

Postać Proszki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Saszetka - Witamina C: substancja słodząca: maltodekstryna, fruktoza; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu.
Saszetka - Synbiotyk: Actilight® – fruktooligosacharydy; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; Bifidobacterium lactis
FloraActive 32269; Bifidobacterium Breve SD5206; Lactobacillus rhamnosus GG; Lactobacillus casei SD5213.

1 saszetka T-win zawiera:

Liofilizat bakterii probiotycznych: 5,0 mld bakterii (5,0 x 109 CFU), w tym:
Bifidobacterium lactis FloraActive 32269 3,530 mld
Bifidobacterium Breve SD5206 0,840 mld
Lactobacillus rhamnosus GG 0,336 mld
Lactobacillus casei SD5213 0,294 mld

Actilight® – fruktooligosacharydy (FOS) – prebiotyk - 1957,00 mg*
Witamina C - 100,00 mg (125% RWS)

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
25,2 g (7 saszetek podwójnych T-win)

Charakterystyka
Osłonka C Junior jest synbiotykiem przeznaczonym dla dzieci od 3 roku życia i dorosłych. Zawiera 5 miliardów bakterii kwasu
mlekowego z czterech wyselekcjonowanych szczepów Bifidobacterium lactis FloraActive 32269; Bifidobacterium Breve SD5206; 
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Lactobacillus rhamnosus GG; Lactobacillus casei SD5213, Actilight - fruktooligosacharydy (FOS) oraz witaminę C.

Actilight stanowi swoistą pożywkę niezbędną do rozwoju bakterii probiotycznych zawartych w preparacie, umożliwiając im
szybsze namnażanie w przewodzie pokarmowym.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Zastosowanie produktu:

do stosowania jako uzupełnienie diety w trakcie i po antybiotykoterapii
pomaga w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka T-win raz dziennie. Zawartość saszetki T-WIN® najlepiej spożyć przed posiłkiem po uprzednim wymieszaniu ze 100 ml
chłodnej wody, mleka, jogurtu lub soku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym ciemnym miejscu, w temperaturze 15-25°C.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 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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