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Osłonka Normal x 10 kaps
 

Cena: 19,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Actilight - fruktooligosacharydy, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki); hydrolizowane dekstryny z kukurydzy; substancja
przeciwzbrylająca: talk; Bifidobacterium lactis FloraActive 32269; kwas L-askorbinowy (witamina C); Streptococcus thermophilus FloraActive
32319; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,; Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2; Lactobacillus
plantarum FloraActive 32383; dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Liofilizat bakterii probiotycznych 5 mld bakterii (5 x 109 CFU), w tym:
Bifidobacterium lactis FloraActive 32269 3,500 mld
Streptococcus thermophilus FloraActive 32319 1,040 mld
 Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2 0,208 mld
Lactobacillus plantarum FloraActive 32383 0,250 mld

Actilight - fruktooligosacharydy (FOS) - prebiotyk - 64 mg*
Witamina C - 12 mg (15% RWS)

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

Masa netto
2,07 g

Charakterystyka
Osłonka Normal jest synbiotykiem przeznaczonym dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 roku życia. Zawiera 5 miliardów bakterii
kwasu mlekowego z 4 wyselekcjonowanych szczepów: Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, Streptococcus thermophilus
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FloraActive 32319, Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2, Lactobacillus plantarum FloraActive 32383, oraz Actilight -
fruktooligosacharydy (FOS), a także witaminę C.
Zastosowanie:

do stosowania jako uzupełnienie diety w trakcie i po antybiotykoterapii
witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią.

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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