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Osłonka Junior x 10 sasz
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje wypełniające: dekstoza, maltodekstyna, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu.

Zawartość w 1 saszetce:
Liofilizat bakterii probiotycznych: 5,0 mld bakterii (5,0 x 109 CFU*)
Lactobacillus rhamnosus 1,67 mld (1,67 x 109 CFU)
Lactobacillus plantarum 1,67 mld (1,67 x 109 CFU)
Bifidobacterium lactis 1,67 mld (1,67 x 109 CFU)
Składnik prebiotyczny:
fruktooligosacharydy (FOS) 41 mg
Witamina C 12mg (15% RWS)

CFU – Jednostki tworzące kolonie
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 10 saszetek
Masa netto: 10g

Charakterystyka

Osłonka Junior jest naturalnym synbiotykiem przeznaczonym dla dzieci powyżej 3 roku życia. Zawiera 3 żywe kultury bakterii
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum i Bifidobacterium lactis, fruktooligosacharydy (FOS) oraz witaminę C.
Zastosowanie innowacyjnej technologii podwójnego otoczkowania Duolac® przedłuża żywotność bakterii probiotycznych
podczas wytwarzania, przechowywania i stosowania preparatu. Opatentowana technologia Duolac® została uznana za
najnowszą, czwartą generację metody ochrony bakterii probiotycznych.
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Osłonka Junior przeznaczona jest do postępowania dietetycznego w celu:
uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego podczas i po antybiotykoterapii,
skrócenia czasu trwania i łagodzenia przebiegu biegunek o różnej etiologii (np. biegunka infekcyjna, poantybiotykowa),
wspomagania odporności organizmu,
przywrócenia równowagi mikroflory jelitowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka raz na dobę u dzieci powyżej 3 roku życia. Zawartość saszetki najlepiej spożyć po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością
letniej wody, mleka lub jogurtu.
Poleca się stosować Osłonkę Junior jeszcze przez kilka dni po antybiotykoterapii.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

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

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

Galeria
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