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Proctolact-M x 10 sasz
 

Cena: 21,86 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Lactobacillus rhamnosus PL1 (~2×109 CFU*), Inulina 500 mg
Składniki pomocnicze:
substancja wypełniająca: maltodekstryna kukurydziana, naturalny aromat cytrynowy, dwutlenek krzem, substancja przeciwzbrylająca:
E551, trehaloza, składniki liofilizatu: mannitol, witamina C (20 mg, przeciwutleniacz: E300

Masa netto
20 g
Zawartość 10 saszetek po 2 g

Charakterystyka
ProctoLact-M to unikatowy środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczony do jednoczesnego postępowania
w profilaktyce i wspomaganiu leczenia problemów proktologicznych:

stanów zapalnych odbytnicy i odbytu,
owrzodzeń śluzówki odbytu,
szczelin odbytu,
przetok i ran okołoodbytniczych,
nawrotowych guzków krwawniczych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Zawartość saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody (100 ml), starannie wymieszać, odczekać kilka minut i wypić; preparat
ProctoLact-M® najlepiej spożywać w trakcie posiłku (zapewnia to wyższą przeżywalność bakterii zawartych w preparacie).
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Dla przywrócenia właściwej równowagi mikroflory odbytnicy i odbytu produkt powinien być stosowany nie krócej niż 10 dni. W
przypadku ostrych stanów zapalnych stosować 2 saszetki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano przez:
Masters Sp. z o.o.
Wysogotowo, Ul.Skórzewska 30
62-081 Przeźmierowo
Wyprodukowano dla:
Miralex Sp. z o.o.
Ul. Sikorskiego 14/6
64-920 Piła

Ważne informacje
Preparat nie zawiera białek mleka, laktozy, glutenu.

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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