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Acidolac Junior, smak biała czekolada, 20 misio tabletki
 

Cena: 29,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Medana

Opis produktu
 

Acidolac Junior, misio-tabletki, o smaku białej czekolady, 20tabl.
Acidolac Junior - suplement diety zawierający w składzie szczepy bakterii Lactobacillus acidophilus oraz Bifidobacterium lactis. Produkt
przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i osób dorosłych.

Produkt bezglutenowy.
Produkt nie zawiera sacharozy.

Właściwości składników:

Witamina B6 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Szczepy bakterii i Lactobacillus acidophilus La-14TM i Bifidobacterium lactis BI-04TM wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie jelit.

Zalecane dzienne spożycie:

Dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Składniki:

substancja słodząca maltitol; olej palmowy; odtłuszczone mleko w proszku; fruktooligosacharydy (FOS); aromat; emulgator lecytyna;
liofilizowany szczep bakterii Lactobacillus acidophilus La-14TM (ATCC SD5212); liofilizowany szczep bakterii Bifidobacterium
lactis BI-04TM (ATCC SD5219); przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli (zawiera soję), estry kwasów tłuszczowych i kwasu
askorbinowego; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Składniki 1 tabletka, % RWS*:

Lactobacillus acidophilus La-14 - 1 x 106 CFU**, ---
Bifidobacterium lactis BI-04 - 1 x 106 CFU**, ---
Fruktooligosacharydy (FOS) - 270 mg, ---
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Witamina B6 - 0,35 mg, 25%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

** CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię.

Masa netto: 56 g

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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 przed wilgocią i światłem.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

 

MEDANA PHARMA S.A., Władysława Łokietka 10, Sieradz
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