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Rodzina Zdrowia Enterosive x 10 kaps
 

Cena: 10,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
drożdże Saccharomyces boulardii, żelatyna, skrobia kukurydziana, barwnik: dwutlenek tytanu

1 kapsułka zawiera:

Saccharomyces boulardii - 5 x 109 CFU*

*CFU – jednostka tworząca kolonię

Masa netto
Zawartość opakowania: 10 kapsułek.
Masa netto: 4 g

Charakterystyka

Suplement diety Rodzina Zdrowia Enterosive uzupełnia codzienną dietę w drożdże Saccharomyces boulardii, które tymczasowo
kolonizują jelito grube. Rodzina Zdrowia Enterosive zawiera 5 miliardów CFU* drożdży w kapsułce.
Saccharomyces boulardii jest niepatogennym szczepem drożdżaków, charakteryzujących się optymalną temperaturą wzrostu
(37oC) i opornością na działanie żółci i niskiego pH.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące
piersią, przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować jednocześnie z lekami
przeciwgrzybiczymi oraz u osób z niedoborem odporności.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie. Nie mieszać ze zbyt gorącymi płynami lub posiłkami. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych
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Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze 4oC-25 oC. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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