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Linex Forte 28 kapsułek
 

Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 28 kaps.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
LINEX FORTE - 28 kapsułek

Wskazania:
Suplement diety. LINEX FORTE zawiera dwa szczepy żywych liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus, LA-5
oraz Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12 którego działanie zostało dodatkowo wzmocnione, dzięki obecności inuliny oraz
oligofruktozy, która stanowi pożywkę dla bakterii oraz pomaga w ich szybszym namnażaniu się i wzroście.

Właściwości:
LINEX FORTE uzupełnia mikroflorę jelitową zarówno w trakcie, jak i po zakończonej antybiotykoterapii, a także biegunce. Jest przydatny
w trakcie podróży i przy zmianie diety. Produkt może być stosowany przez wegetarian. Nie zawiera glutenu.

Składniki:
Kompleks Beneo Synergy 1 (inulina, oligofruktoza), kompleks liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego (maltodekstryna, Lactobacillus
acidophilus, LA-5 i Brifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12), substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, może zawierać
składniki pochodzące z mleka.

Stosowanie:
Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 kapsułka do dwóch razy dziennie. Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 1 kapsułka do trzech razy dziennie.
Kapsułki należy spożywać podczas posiłku, co najmniej 3 godziny po przyjęciu antybiotyku.
UWAGA: Jeśli połknięcie kapsułki sprawia trudność należy otworzyć kapsułkę, wysypać jej zawartość na łyżeczkę, wymieszać delikatnie
z płynem i połknąć.

Opakowanie:
28 kapsułek
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 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:
SANDOZ
ul. Domaniewska 50C
02-672 Warszawa
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