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Symbiotic plus dla dorosłych x 10 kaps
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Glukoza, Saccharomyces boulardii, otoczka kapsułki: hydroksupropylometyloceluloza, inulina, Lactobacillus rhamnosus GG (wtym
maltodekstryna), substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, barwnik: dwutlenek tytanu.
1 kapsułka zawiera:
6 miliardów komórek bakterii - Lactobacillus rhamnosus GG;
2,5 miliarda komórek drożdży - Saccharomyces boulardii,
Inulinę 50 mg.

Masa netto
4,62 g.

Charakterystyka

SymBIOTIC Plus dla dorosłych kapsułki dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, jest
przeznaczony do postępowania dietetycznego w celu ochrony przewodu pokarmowego w różnych dolegliwościach.
Składniki zawarte w preparacie SymBIOTIC Plus dla dorosłych kapsułki wykazują wielokierunkowe, korzystne działanie w
zakresie:

ochrony przewodu pokarmowego,
stymulacji naturalnej flory jelitowej,
regeneracji błony śluzowej jelit,
wsparcia bariery immunologicznej przewodu pokarmowego.

Produkt SymBIOTIC Plus dla dorosłych kapsułki to specjalnie zaprojektowane połączenie probiotyków i prebiotyku (inuliny).
Przeznaczony do postępowania dietetycznego:

w przypadku nietolerancji niektórych składników pokarmowych (laktoza) oraz występowania niepożądanych reakcji na
spożyty pokarm (wysypka skórna, biegunka),
w dolegliwościach czynnościowych przewodu pokarmowego (biegunki, zaparcia, wzdęcia, zespół jelita drażliwego),
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w celu formowania korzystnej flory jelitowej po antybiotykoterapii.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie: Dorośli 1 kapsułka dziennie lub według zaleceń lekarza. Kapsułkę należy połknąć i popić letnią lub chłodną wodą.
Najlepiej przyjmować między posiłkami.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 4oC-25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Polfa-Łódź S.A.
Drewnowska 43/55,
91-002 Łódź

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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