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Alflorex kaps. 30 kaps.
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Producent BIOCODEX POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Alflorex, kapsułki, 30 szt.

Opis
Alflorex to suplement diety zawierający Bifidobacterium infdntis, szczep 35624®.

Każda kapsułka preparatu Alflorex zawiera 1 miliard bakterii.

Składniki
Skrobia kukurydziana; hydroksypropylometyloceluloza; bakterie Bifidobacterium infantis, szczep 35624; substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; sacharoza; trehaloza; stabilizator: cytrynian sodu.

Składnik 1 kapsułka
Bifidobacterium infantis, szczep 35624 1 miliard
Produkt bezglutenowy.

Właściwości składników
Nie wszystkie szczepy bakterii są takie, a każdy szczep posiada określone właściwości, nawet w grupie bifidobakterii.
Naukowe podejście do preparatu Alflorex® oraz ponad 15 lat badań doprowadziło do uzyskania szczepu bakterii o dobrze poznanych
właściwościach.
Alflorex® to jedyny produkt w Europie, który zawiera szczep 35624®. Szczep 35624® został wyizolowany z jelita ludzkiego. W trakcie
wielu lat badań prowadzonych przez naukowców z Alimentary Health Ltd. oraz z APC Microbiome Institute na University College Cork
(jednej z wiodących na świecie instytucji zajmujących się jelitami) szczep został szczegółowo opisany i przebadany pod kątem
klinicznym.

Zalecane dzienne spożycie
Zaleca się stosować 1 kapsułkę preparatu Alflorex na dzień przez przynajmniej 4 tygodnie.
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Na początku można zaobserwować zmiany w funkcjonowaniu jelit. Ten okres przystosowania jest przejściowy i normalny. Zaleca się
kontynuowanie stosowania preparatu Alflorex.

Najlepiej spożyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety.

Nie przechowywać w lodówce.

Należy pamiętać, że w trakcie pierwszych 4 tygodni stosowania mogą występować łagodne, przejściowe zmiany rytmu wypróżniania.
Jest to normalny, przejściowy objaw stosowania preparatu Alflorex®. Zaleca się kontynuowanie stosowania preparatu.

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.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
BIOCODEX

 

Galeria
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