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Vivomixx Saszetki 450; 10 saszetek
 

Cena: 97,68 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent PHARMABEST SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Sanico 

Industriezone 4, Veedijk 59 

Turnhout, Belgia

ILOŚĆ: 10 saszetek

 

Suplement diety w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej w saszetkach, zawierający liofilizat żywych kultur bakterii w
ilości 450 miliardów jednostek tworzących kolonie.

 

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do suplementacji diety dzieci powyżej 3 lat i osób dorosłych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 saszetki.

Sposób przygotowania i sposób użycia: U dzieci powyżej 3 lat i osób dorosłych: zawartość saszetki należy rozpuścić w letniej wodzie lub
innym letnim płynie (mleko, sok, jogurt) i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zawartości saszetki nie należy rozpuszczać w płynach
gorących ani gazowanych.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki w 1 saszetce w 2 saszetkach

liofilizowane ?ywe kultury bakterii 4,5 x 1011jtk. 9,0 x 1011jtk.

Saszetka zawiera 450 miliardów (4,5x1011) jednostek tworz?cych kolonie (jtk.).  

SKŁAD:

maltoza, liofilizowane żywe kultury bakterii (wytworzone z udziałem pochodnych mleka): Streptococcus thermophilus DSM24731®,
Bifidobacterium longum DSM24736®, Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium infantis DSM24737®, Lactobacillus
acidophilus DSM24735®, Lactobacillus plantarum DSM24730®, Lactobacillus paracasei DSM24733®, Lactobacillus delbrueckii
ssp.bulgaricus DSM24734®; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu

Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Po zakończeniu
stosowania produktu, należy pozbyć się pozostałości.Jeżeli zachodzi taka konieczność, dopuszcza się przechowywanie produktu w
temperaturze poniżej 25°C przez maksymalnie 7 dni bez negatywnego wpływu na zawartość.

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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