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Osłonka gastro x 20 sasz
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Fruktooligosacharydy, substancje wypełniające: polidekstroza i dekstroza, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, aromat
jogurtowy, aromat mleczny, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum.

1 saszetka zawiera
Liofilizat bakterii probiotycznych: 5,0 mld (5,0 x 109 CFU*)
Lactobacillus plantarum 1,64 mld
Streptococcus thermophilus 1,64 mld
Lactobacillus acidophilus 409 mln
Lactobacillus rhamnosus 410 mln
Bifidobacterium lactis 410 mln
Bifidobacterium breve 246 mln
Bifidobacterium longum 246 mln
Składnik prebiotyczny:
Fruktooligosacharydy (FOS) 346,384 mg
*colony forming unit – jednostka tworząca kolonię bakterii

Wartość odżywcza: 100 g/1 saszetka
Wartość energetyczna (energia) 1 610 kJ=280 kcal/ 15 kJ=5 kcal
Tłuszcz 0 g/ 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g/ 0 g
Węglowodany 95 g/ 0 g
w tym cukry 30 g/0 g
Białko5 g/ 0 g
Sól 0,115 g/0 g
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Masa netto
20 saszetek (masa netto: 10 g)

Charakterystyka

Osłonka Gastro do postępowania dietetycznego w zespole jelita nadwrażliwego (w przypadku bólu brzucha, biegunki, zaparć,
wzdęć, odbijania i gazów).
Innowacyjna technologia podwójnego otoczkowania Duolac® przedłuża żywotność kultur bakterii kwasu mlekowego podczas
wytwarzania oraz w okresie przechowywania i stosowania produktu. Opatentowana technologia Duolac® została uznana za
najnowszą, czwartą generację metody ochrony bakterii kwasu mlekowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 saszetki.
Sposób użycia
Zawartość saszetki spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością letniej wody.

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

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

Ważne informacje
Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt stosuje się u osób dorosłych.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

