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ABOCA FisioFlor My Flora 70 tabl.
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aboca

Opis produktu
 

Aboca Fisioflor my flora - 70 tabletek
Fisioflor My Flora mieszanka błonnika i kompleksów roślinnych (Nutrifenol) odżywiająca pożyteczne bakterie w jelitach.

Działanie:

Terapia antybiotykowa - FisioFlor My flora ma na celu wspieranie flory Zarówno podczas leczenia antybiotykami jak i w okresie
po nim następującym (przynajmniej jeden-dwa tygodnie).

Biegunka wirusowa (biegunka podróżnych) - Jako środek zapobiegawczy w przypadku biegunki podróżnych (2 tygodnie przed
podróżą i podczas trwania podróży), po biegunce dla ułatwienia przywrócenia równowagi (2 tygodnie).

Niewłaściwe odżywianie - Okresy zaburzenia równowagi w diecie, na przykład posiłki bogate w tłuszcze i mięso. Zwiększają
zjawiska oksydacyjne i zaburzają równowagę flory. W tym przypadku preparat stosowany przez 2-3 tygodnie może szybko
przywrócić równowagę florze jelitowej.

Maksymalna zalecana porcja dzienna zawiera - 6 tabletek:

Ekstrakt Nutrifenol - 4,08 g

mianowany na zawartość inuliny/FOS 58% - 2,37 g
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mianowany na zawartość fenoli całkowitych wyrażonych jako kwas kawowy 2,7% - 110,2 mg,

złożony z:

Inuliny z korzenia cykorii podróżnika - 2,04 g

Sproszkowanej bulwy słonecznika bulwiastego - 1,06 g

Liofilizowanego ekstraktu z liści oliwki europejskiej - 405 mg

Liofilizowanego ekstraktu z wierzchołka rzepiku pospolitego - 285 mg

Odwodnionego żelu z liści aloesu zwyczajnego - 123 mg

Liofilizowanego ekstraktu z wierzchołka macierzanki tymianka - 81 mg

Liofilizowanego ekstraktu z kłącza imbiru lekarskiego - 81 mg

Stosowanie:

Zaleca się przyjmowanie od 2 do 3 tabl. dwa razy dziennie . W przypadku antybiotykoterapii produkt może być przyjmowany przed lub po
zażyciu leku (1-2 godziny).

Składniki:

Inulina z korzenia cykorii podróżnika (Cichorium intybus); sproszkowana bulwa słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus);
liofilizowany ekstrakt z liści oliwki europejskiej(Olea europaea); liofilizowany ekstrakt z wierzchołka rzepiku pospolitego (Agrimonia
eupatoria); odwodniony żel z liści aloesu zwyczajnego (Aloe vera); liofilizowany ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego (Zingiber officinale);
liofilizowany ekstrakt z wierzchołka macierzanki tymianka (Thymus vulgaris).

Ważne:

FisioFlor My Flora nie powinien być stosowany razem z antybiotykiem, czyli najlepiej przed lub po (1-2 godziny)

Dystrybutor: Aboca Polska Sp. z o.o., ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice.
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