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Asecurin ZS kapsułki, 30 kaps.
 

Cena: 30,87 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Asecurin ZS zawierający w swoim składzie specjalnie wybrane probiotyczne szczepy bakteryjne Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus reuteri, inulinę (polisacharyd pochodzenia roślinnego) oraz witaminę D, która pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Szczepy bakteryjne występujące w produkcie są wolne od alergenów mleka
krowiego. Ilość witaminy D w dziennej porcji dla niemowląt pozostaje w zgodzie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci ESPGHAN (2013).
Preparat może być stosowany już od 1 dnia życia.

Składniki:
Inulina, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, cholekalcyferol. Składniki kapsułki: substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja żelująca: guma gellan, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Sposób użycia:
Noworodki, niemowlęta i dzieci do 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie. Zawartość kapsułki należy wysypać i wymieszać z niewielką ilością
letniego napoju lub pokarmu.

Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kapsułka dziennie doustnie lub po rozpuszczeniu w letnim płynie.
Nie należy wsypywać zawartości kapsułki do gorącego płynu.

Dorośli: 1-2 kapsułki dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci

Opakowanie: 30 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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