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ACIDOLAC PROBIOTYK ANTYBIOTYKOTERAPIA 10
SASZETEK
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Polpharma

Opis produktu
 

ACIDOLAC LIOFILIZAT - 10 SASZETEK
Acidolac - suplement diety zawierający w swoim składzie Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103. Przeznaczony dla niemowląt, dzieci
i dorosłych.

Skład:

Maltodekstryna, liofilizat bakterii kwasu mlekowego zawierający Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, fruktooligosacharydy (FOS),
substancja przedwzbrylająca mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (zawiera soję).

Składniki 1 saszetka:

Liofilizowane kultury bakterii

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 - 4 mld (4 x 109 CFU*)

Fruktooligosacharydy (FOS) - 0,8 g

*CFU (colony forming unit) - Jednostka Tworząca Kolonię

Acidolac zawiera liofilizat.

Właściwości składników:

Acidolac w swoim składzie zawiera liofilizowane kultury bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 oraz 
fruktooligosacharydy (FOS).

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

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/acidolac-probiotyk-antybiotykoterapia-10-saszetek.html
https://www.drogeriakrokus.pl/acidolac-probiotyk-antybiotykoterapia-10-saszetek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

Suplement diety można stosować pomocniczo w celu uzupełnienia flory bakteryjnej jelit w okresie antybiotykoterapii, przez 2-3 tygodnie
po zaprzestaniu stosowania antybiotyków oraz w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym może dojść
do zmian w składzie mikroflory. Połączenie składników ułatwia zasiedlanie jelita przez bakterie i wydłuża czas ich przeżycia.

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 to szczep bakterii, który naturalnie występuje w przewodzie pokarmowym człowieka oraz
łatwo go zasiedla. Dodatkowo odporny jest na działanie kwasów żółciowych i soku żołądkowego.

Dawkowanie:

Niemowlęta i dzieci do 3. roku życia: 1 saszetka dziennie.

Zawartość saszetki u dzieci poniżej 3. roku życia należy rozpuścić w minimum 100 ml płynu. W przypadku niemowląt karmionych piersią
zaleca się rozpuszczenie zawartości saszetki w ściągniętym mleku matki.

Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 1-2 saszetki dziennie.

Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu z wodą, jogurtem lub mlekiem. Preparat należy spożyć
bezpośrednio po przygotowaniu.

Uwagi:

Nie zawiera: białka mleka krowiego, laktozy, glutenu oraz sacharozy.
Może być podawany osobom, które nie tolerują powyższych składników.
Preparat zawiera soję oraz substancje słodzące.
W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: POLPHARMA OTC, Pelplińska 19, Stargard Gdański.
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