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Entero osłona APTEO, 20 kaps.
 

Cena: 19,95 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety w formie doustnego preparatu, zalecany wspomagająco w celu uzupełnienia mikroflory u dzieci powyżej 3 roku życia i
dorosłych.

Składniki:
Żywe liofilizowane kultury drożdży Saccharomyces boulardii; inulina; żelatyna; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu.

Składnik  1 kapsułka 2 kapsułki

Saccharomyces boulardii 5 x 109 CFU* 250 mg 0 x 109 CFU* 500 mg
Inulina 0,14 g 0,28 g

Zalecane spożycie:
Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 kapsułka dziennie.
Dorośli: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie.

Sposób użycia:
Kapsułkę połknąć popijając niewielką ilością wody. Nie należy popijać gorącymi lub mrożonymi płynami.

W przypadku stosowania preparatu u dzieci, kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość rozprowadzić w wodzie i podać do wypicia
bezpośrednio po przygotowaniu.
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Zaleca się podawanie preparatu w okresie antybiotykoterapii oraz do ok. 2 tygodni po jej zakończeniu.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Ważne jest
stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Nie należy podawać osobom z niedoborami odporności.

Zawartość: 20 kapsułek twardych, masa netto 8,9 g

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

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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