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Osłonka C Max 5 mld CFU 7 saszetek
 

Cena: 15,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mld CFU

Opakowanie 7 sasz.

Postać -

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: APOTEX

ILOŚĆ: 7 saszetek

 

OPIS:

Osłonka C Max to synbiotyk dla dorosłych w postaci proszku zamkniętego w saszetkach typu T-win – jedna zawiera witaminę C, druga
fruktooligosacharydy (prebiotyk) oraz 5 miliardów bakterii probiotycznych.

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat polecany do stosowania w celu uzupełnienia diety w bakterie probiotyczne podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu.
Unikalna kompozycja składników pomaga zachować prawidłową mikroflorę jelitową. Suplement diety Osłonka C Max to synbiotyk
zawierający w jednej saszetce 5 miliardów bakterii kwasu mlekowego. Oprócz czterech szczepów bakteryjnych zawiera także prebiotyk
– Actilight®-fruktooligosacharydy (FOS). Dodatkowo w zalecanej dziennej porcji preparat dostarcza aż 1000mg witaminy C. Kwas L-
askorbinowy wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Suplement diety Osłonka C Max przeznaczony do
stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w bakterie probiotyczne, fruktooligosacharydy oraz witaminę C. Rekomendowany do
stosowania w trakcie antybiotykoterapii oraz jako wsparcie dla utrzymania prawidłowej mikroflory jelitowej i właściwego funkcjonowania
układu odpornościowego.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Jedna saszetka T-win dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w 100ml chłodnej wody lub soku, wypić przed posiłkiem. Nie przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

SKŁAD:

Saszetka witamina C: kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja słodząca: fruktoza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu. Zawiera substancje słodzące. Saszetka synbiotyk: Actilight®-fruktooligosacharydy (FOS); Bifidobacterium lactis Flora Active
32269; Streptococcus themophilus FloraActive 32319; Lactobacillus rhamnosus GG; Lactobacillus casei SD5213; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

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 pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać 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.
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