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Linex Forte 14kaps.
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)

Postać kaps.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: SANDOZ

ILOŚĆ: 14 kapsułek

 

OPIS:

Linex Forte to suplement diety zawierający dwa szczepy bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacteriu animalis
subsp. lactis) oraz inulinę i oligofruktozę, stanowiące naturalne źródło energii dla bakterii.

 

ZASTOSOWANIE:

Wspomaganie prawidłowej czynności przewodu pokarmowego. Zawarte w preparacie specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii
Lactobacillus oraz Bifidobacterium poprawiają perystaltykę jelit i normalizują procesy zachodzące naturalnie w przewodzie
pokarmowym. Preparat zawiera inulinę oraz oligofruktozę, które są źródłem energii dla rozwoju bakterii. Dzięki tym substancjom szczepy
bakteryjne pozostają dłużej aktywne w przewodzie pokarmowym. Składniki zawarte w Linex Forte chronią przed niekorzystnym
działaniem antybiotyków na przewód pokarmowy, ograniczają rozwój szeregu bakterii chorobotwórczych, przywracają właściwą
mikroflorę bakteryjną przewodu pokarmowego.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 kapsułka do dwóch razy dziennie. Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 1 kapsułka do trzech razy dziennie.
Kapsułkę należy spożywać podczas posiłku, co najmniej 3 godziny po przyjęciu antybiotyku. Jeśli połknięcie kapsułki sprawia trudności,
należy otworzyć kapsułkę, wysypać jej zawartość na łyżeczkę, wymieszać delikatnie z płynem i połknąć.

 

SKŁAD:

Kompleks Beneo Synergy 1 (inulina, oligofruktoza), kompleks liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus (LA-5)
i Bifidobacterium animalis. subsp. lactis (BB-12), substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie należy popijać gorącymi płynami ani napojami zawierającymi alkohol.

Produkt może być stosowany przez wegetarian.

Nie zawiera laktozy ani glutenu.

 

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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