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Biotyk 400mg 30kaps. ICN
 

Cena: 18,67 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus, Inulae Radix

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: VALEANT SYNOCROM

ILOŚĆ: 30 kapsułek

OPIS PODSTAWOWY: 

Suplement diety zawierający  kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG oraz inulinę.

 

ZASTOSOWANIE:

 Suplement diety  uzupełnia dietę w bakterie kwasu mlekowego oraz inulinę.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dziennie.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: Lactobacillus rhamnosus GG 4x108 jtk, inulina 360mg.
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składniki: inulina, mikrokapusłkowane kultury kwasu mlekowego-Lactobacillus rhamnosus GG, substancja wypełniająca-
hydroksypropylometyloceluloza, przeciwutleniacz- palmitynian L-askorbylu; substancja przeciwzbrylająca- dwutlenek krzemu.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed światłem.

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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