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Osłonka Junior 10 saszetek
 

Cena: 20,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.a 1g

Postać saszet.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  Apotex Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 95,

04-118 Warszawa 

ILOŚĆ: 10 saszetek

 

OSŁONKA junior jest naturalnym synbiotykiem przeznaczonym dla dzieci powyżej 3 roku życia.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Osłonka Junior przeznaczona jest do postępowania dietetycznego w celu:

uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego podczas i po antybiotykoterapii
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skrócenia czasu trwania i łagodzenia przebiegu biegunek o różnej etiologii (np. biegunka infekcyjna, poantybiotykowa)

wspomagania odporności organizmu

przywrócenia równowagi mikroflory jelitowej.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Stosować pod nadzorem lekarza.

1 saszetka raz na dobę.

Zawartość saszetki najlepiej spożyć po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością letniej wody, mleka lub jogurtu.

Zaleca się przyjmować Osłonkę Junior jeszcze przez kilka dni po antybiotykoterapii.

 

Sk?adniki od?ywcze Zawarto?? w 1 saszetce

Liofilizat bakterii probiotycznych

Lactobacillus plantantarum

Lactobacillus rhamnosus

Bifidobacterium lactis

5,0 mld bakterii (5,0 x 109 CFU)

1,67 mld

1,67 mld

1,67 mld

Sk?adnik prebiotyczny:

Fruktooligosacharydy (FOS)

 

41 mg

Witamina C 12 mg **

* colony forming unit - jednostka tworz?ca koloni? bakterii

** 15% zalecanego dziennego spo?ycia; zawarto?? witaminy C w 100 g preparatu

wynosi 1,2 g
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Sk?adniki pomocnicze: substancje wype?niaj?ce - dekstroza. maltodekstryna.

substancja przeciwzbrylaj?ca - krzemu dwutlenek.

 

SKŁAD:

Zawiera 3 żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum i Bifidobacterium lactis, fruktooligosacharydy (FOS)
oraz witaminę C.

Składniki pomocnicze: substancje wypełniające - dekstroza. maltodekstryna. substancja przeciwzbrylająca - krzemu dwutlenek.

 

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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