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OLIMP Kolonbiotic 7GG 10 kaps.
 

Cena: 16,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Nagawczyna 109c

39-200 Dębica

 

ILOŚĆ: 10 kapsułek

 

KOLONBIOTIC® 7 GG to suplement diety zawierający wyselekcjonowane kultury bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus
GG, w niezwykle wysokiej koncentracji aż 7 miliardów (7x109 CFU*) oraz dodatkowo fruktooligosacharydy, stanowiące naturalne źródło
energii dla bakterii.

 

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczenie: uzupełnienie mikroflory jelitowej, w szczególności w trakcie antybiotykoterapii oraz 2-3 tygodnie po zaprzestaniu
stosowania antybiotyku, a także w podróży.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zalecana dzienna porcja: dzieci powyżej 3 roku życia oraz dorośli - 1 kapsułka raz dziennie, popijając dużą ilością płynu, najlepiej
podczas posiłku. W przypadku trudności z połykaniem, kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość rozpuścić w płynie o temperaturze
pokojowej (np. woda, mleko, sok owocowy).

 

Składniki 1 kapsułka

Bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG 7 mld (7x109 CFU)

Fruktooligosacharydy (FOS) 50 mg

*CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca I kolonię bakterii.

 

SKŁAD:

Maltodekstryny, fruktooligosacharydy, Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), składniki otoczki (substancja glazurująca -
hydroksypropylometyloceluloza, stabilizator - guma gellan, barwnik - dwutlenek tytanu).

 

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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