
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

ProbioHepa x 20 kaps
 

Cena: 17,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z liści karczocha, wyciąg z korzenia cykorii, inulina, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych. Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu oraz tlenki i wodorotlenki żelaza.

2 kapsułki zawierają:

Lactobacillus reuteri 2,5 mld komórek (2,5 x 109 CFU)
Lactobacillus rhamnosus GG 2,5 mld komórek (2,5 x 109 CFU)
Inulina 100 mg*
Wyciąg z liści karczocha 160 mg*
Wyciąg z korzenia cykorii 160 mg *

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Podczas stosowania antybiotyków oraz niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) bardzo ważne jest uzupełnianie mikroflory
jelitowej oraz wspieranie wątroby, w której następuje ich metabolizowanie. Składniki suplementu ProbioHepa uzupełniają mikroflorę
jelitową ( Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri) oraz pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby (wyciąg z liści karczocha oraz
wyciąg z korzenia cykorii).

 Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus reuteri (PBS 072) - bakterie probiotyczne
Inulina - polisacharyd pochodzenia roślinnego
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Wyciąg z liści karczocha - pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Przyczynia się do komfortu jelitowego.
Wyciąg z korzenia cykorii - wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli 2 kapsułki dziennie, popijając szklanką wody.
Dla pożądanych efektów należy przyjmować preparat podczas antybiotykoterapii oraz 2-3 tygodnie po jej zakończeniu.
W trakcie doustnej terapii antybiotykowej preparat należy spożywać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed lub po przyjęciu
antybiotyku. Preparat można stosować w trakcie podróży.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci. Nie wymaga przechowywania w lodówce.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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