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SIBOSgastrin x 20 kaps
 

Cena: 52,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Maltodekstryna, serwatka w proszku, laktoza, liofilizowane bakterie (Enterococcus faecium Rosell®-26, Bacillus subtilis Rosell®-179),
substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Zawiera mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) oraz soję i produkty pochodne.

1 kapsułka zawiera:
Enterococcus faecium, Rosell®-26: 2,7 x 109CFU
Bacillus subtilis, Rosell®-179: 0,3 x 109CFU

CFU: Jednostka tworząca kolonie

Masa netto
20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Suplement diety SIBOSgastrin® zawiera dwa szczepy probiotyczne:
szczep Enterococcus faecium, Rosell®-26
szczep bakterii kwasu mlekowego Bacillus subtilis, Rosell®-179

Szczepy te wspierają prawidłowe funkcjonowanie mikrobioty jelitowej człowieka.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy połknąć popijając szklanką wody. W przypadku dzieci: kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość
wsypać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu lub dodać do butelki z pokarmem dla dziecka. Spożyć bezpośrednio po
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przygotowaniu.

Przechowywanie
Suplement diety powinien być przechowywany z dala od światła, w suchym miejscu, w temperaturze 20°C - 25°C, w zamkniętym
opakowaniu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 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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