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Trilac 20 kapsułek
 

Cena: 28,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

 

PRODUCENT: Krotex Sp. z o.o. 

 

ILO??: 20 kapsu?ek

 

DZIA?ANIE:  Produkt jest przeznaczony do post?powania dietetycznego przy:

 

zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii celem odbudowania fizjologicznej flory jelitowej 

wspomagaj?co przy leczeniu biegunek infekcyjnych równie? pochodzenia wirusowego, 

dla zachowania prawid?owej pracy jelit i wspomagania (poprawy) procesu trawienia w przewodzie pokarmowym 
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przy wyst?pieniu tzw. biegunki podró?nych lub profilaktycznie w celu zapobiegni?cia jej wyst?pienia poprzez korzystne oddzia?ywanie i stabilizacj? naturalnej flory
jelitowej

 

 

 

WSKAZANIA: dla niemowl?t, dzieci i doros?ych, zawiera wyselekcjonowane szczepy ?ywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus oraz Bifidobacterium

 

SK?AD: 1 kapsu?ka zawiera 1,6 x 109 CFU* bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus 43,75%, Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus 12,5%, Bifidobacterium lactis 43,75%. Substancje pomocnicze: substancja wype?niaj?ca - maltodekstryna, substancja przeciwzbrylaj?ca - stearynian magnezu,
substancja prze?iwzbrylaj?ca - dwutlenek krzemu, barwnik - dwutlenek tytanu (E171), os?onka kapsu?ki- hypromeloza.

 

SPOSÓB U?YCIA: Doro?li: 1 kapsu?ka dziennie; Niemowl?ta i dzieci: 1 kapsu?ka dziennie. Zawarto?? kapsu?ki wysypa? na ?y?eczk? i wymiesza? w niewielkiej ilo?ci
letniego p?ynu (przegotowanej wody, mleka lub jogurtu), a nast?pnie poda? do wypicia. 

 

W przypadku stosowania antybiotykoterapii przygotowa? i spo?y? co najmniej 2 godziny po za?yciu antybiotyku. Najlepiej spo?ywa? z du?? ilo?ci? p?ynu podczas posi?ku
lub godzin? przed posi?kiem. Po zako?czonej kuracji antybiotykowej zaleca si? spo?ywanie preparatu trilac 20 kapsu?ki do 3 tygodni. 

 

Przechowywanie: w zamkni?tym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed ?wiat?em.

Ostrze?enie: Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze sk?adników preparatu. Nie zaleca si? stosowania preparatu u kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?. Dla zachowania prawid?owego stanu zdrowia du?e
znaczenie ma zbilansowana i zró?nicowania dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

 

Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci/alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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