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ASECURIN kapsułki x 20kaps.
 

Cena: 22,90 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 20 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Aflofarm

ILOŚĆ: 20 kapsułek

Asecurin suplement diety zawierający połączenie trzech składników- probiotyku, prebiotyku i laktoferyny

ZASTOSOWANIE:
Suplement diety Asecurin jest preparatem zawierającym połączenie trzech składników – probiotyku, prebiotyku i laktoferyny.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
Dzieci powyżej 3 r. ż.: doustnie 1 kapsułka dziennie, po wysypaniu zawartości kapsułki i rozpuszczeniu jej w letnim płynie (mleku,
wodzie). Dorośli: doustnie 1 kapsułka dziennie, popijając szklanką wody.
1 kapsułka Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 2,5 mld komórek (2,5 x 109 CFU*) Lactobacillus reuteri (PBS 072) 2,5 mld
komórek (2,5 x 109 CFU*) Laktoferyna 10 mg Inulina 200 mg *Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię (pojedyncza komórka)

SKŁAD:
Inulina, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, laktoferyna (mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)), substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Składniki kapsułki: substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja żelująca: guma gellan, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
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Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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