
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

ENTitis sm.truskawkowy pastyl.dossania 30p
 

Cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl.

Producent POLSKI LEK

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ENTitis, pastylki do ssania, smak truskawkowy, 30 szt.

Opis
ENTitis - suplement diety zawierający w składzie specyficzny szczep Streptococcus salivarius K12. Produkt przeznaczony dla osób
dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
Smak truskawkowy.

Składniki
Fruktoza, maltodekstryna, Streptococcus salivarius K12, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; aromat, cholekalcyferol (witamina D).

Składniki 1 pastylka % RWS*
Streptococcus salivarius K12 2,5 x 109 CFU*, Witamina D 5 µg (200 j.m.) 100%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
 CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię.

Produkt może zawierać białka mleka oraz laktozę.

Masa netto
30 g

Właściwości składników
Streptococcus salivarius wspomaga odporność organizmu.
Witamina D wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zalecane dzienne spożycie
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 Dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli: 1 pastylka dziennie.
Pastylkę przyjmować przed snem, po umyciu zębów. Ssać należy powoli przez około 5 minut aż do całkowitego rozpuszczenia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować razem z antybiotykiem i preparatami o działaniu przeciwbakteryjnym.
Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

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
MEDICO DOMUS

 

Galeria
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