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Symbiolact Comp x 30 sasz
 

Cena: 86,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 saszetek

Postać Proszki

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Maltodekstryny, bakterie kwasu mlekowego (LAB): Lactobacillus paracasei (LC-01TM), Lactobacillus acidophilus (LA-5®), Lactococcus
Lactis (R-707-1 TM), Bifidobacterium animalis subsp. Lactis (BB-12®), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, biotyna.

1 saszetka zawiera:
Wartość energetyczna - 16,1 kJ/7,6 kcal
Tłuszcz - 0,005 g, w tym:

nasycone kwasy tłuszczowe < 0,005 g

Węglowodany - 1,9 g, w tym:

cukry - 0,3 g

Białko - 0,02 g*
Sól - 0,003 g*
Biotyna - 30 mcg (60% RWS)
Lactobacillus paracasei (LC-01) ≥ 2.0 x 10^8 CFU*
Lactobacillus acidophilus (LA-5) ≥ 2.0 x 10^8 CFU*
Lactobacillus Lactis (R-707-1) ≥ 2.0 x 10^8 CFU*
Bifidubacterium lactis (BB-12) ≥ 2.0 x 10^8 CFU*

RWS: %Referecyjnych Wartości Spożycia
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
CFU: colony forming unit – jednostka tworząca kolonię bakterii

Masa netto
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60 g (30 saszetek)

Charakterystyka
Wspomaga utrzymanie prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego.
Wspomagająco przy:

Kuracji antybiotykowej
Biegunkach infekcyjnych i podróżnych
Zaparciach i wzdęciach.
Zaburzeniach czynnościowych jelit.
Stanach nietolerancji laktozy.
Stanach przemęczenia i osłabienia odporności.
Alergiach pokarmowych.
Profilaktyce osteoporozy.
Zakażeniach układu moczowego.
Nawracających zapaleniach pochwy.
Nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych.
Atopowym zapaleniu skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 saszetki dziennie. Zawartość saszetki (2 g) rozpuścić w szklance niegazowanej wody i wypić podczas posiłku. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MIRALEX
ul. Lotnicza 4
64-920 Piła

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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