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Triflora żywe kultury bakerii x 20 kaps
 

Cena: 12,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent FARMAPIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei i Bifidobacterium bifidum, substancja wypełniająca -
laktoza , kapsułka żelatynowa (dwutlenek tytanu, woda, żelatyna).

1 kapsułka zawiera:
1,5 X 109* bakterii kwasu mlekowego w proporcjach:
35% Lactobacillus acidophilus,
30% Lactobacillus paracasei i
35% Bifidobacterium bifidum.
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera 20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
TRIFLORA zawiera bakterie kwasu mlekowego, które pomagają:

zachować prawidłową florę bakteryjną jelit
przywrócić naturalną florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym po antybiotykoterapii.

Triflora wzmacnia odporność organizmu, reguluje pracę przewodu pokarmowego, przywraca naturalną florę bakteryjną przewodu
pokarmowego, poprawia perystaltykę jelit, ułatwia wypróżnianie, hamuje rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. Polecana jest
profilaktycznie, w stanach osłabienia organizmu, zaburzeniach pracy jelit związanych z przyjmowaniem antybiotyków, zaburzeniach
pracy jelit związanych z brakiem odpowiedniej flory bakteryjnej, przewlekłym zapaleniu jelit, przewlekłych zaparciach i biegunkach.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/triflora-zywe-kultury-bakerii-x-20-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Stosowanie
1-2 kapsułek 2-3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Farmapia Sp. z o.o.
Rynek Główny 30
31-010 Kraków

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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