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LaciBios Femina kaps. 10 kaps.
 

Cena: 32,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.

Producent EXELTIS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ASA

ILOŚĆ: 20 kapsułek

 

OPIS:

LaciBios femina to suplement diety zawierający kompozycję 2 szczepów bakterii probiotycznych. Preparat przeznaczony dla kobiet.

 

ZASTOSOWANIE:

Składniki preparatu osłaniają jednocześnie drogi rodne i układ pokarmowy kobiety. Preparat uzupełnia dietę w składniki przeznaczone
dla: kobiet w ciąży, karmiących piersią, stosujących antykoncepcję, w okresie stosowania antybiotyków, uczęszczających na basen,
jacuzzi. Unikalna technologia produkcji chroni bakterie Lactobacillus zawarte w preparacie przed działaniem kwasu żołądkowego.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Stosować raz na dobę, o dowolnej porze, popijając co najmniej 1/2 szklanki wody. W okresie stosowania
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antybiotyków/chemioterapeutyków preparat należy przyjąć na jedną godzinę przed lub 3 godziny po przyjęciu leku i kontynuować jego
stosowanie jeszcze przez 14-20 dni po zakończeniu terapii. W trakcie przyjmowania preparatu nie należy stosować irygacji. Zaleca się
stosowanie środków do higieny intymnej o pH 3,5.

 

SKŁAD:

Nośnik: glukoza bezwodna, żelatyna, Lactobacillus reuteri, nośnik: skrobia ziemniaczana i celuloza mikrokrystaliczna, Lactobacillus
rhamnosus, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.

 

OSTRZEŻENIA:

Może być przechowywany w temperaturze pokojowej do 2 tygodni.  

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 28 stopni C.

Chronić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

