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Osłonka Normal kaps. 10 kaps.
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Osłonka Normal - suplement diety, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Składniki
Actilight - fruktooligosacharydy; hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki); hydrolizowane dekstryny z kukurydzy; substancja
przeciwzbrylająca: talk; Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, kwas L-askorbinowy (witamina C); Streptococcus thermophilus
FloraActive 32319; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; Lactobacillus rhamnosus FloraActive
19070-2; Lactobacillus plantarum FloraActive 32383', substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

Składniki 1 kapsułka % RWS*
Liofilizat bakterii probiotycznych w tym: 5,0 mld bakterii (5,0x109 CFU) ---
Bifidobacterium lactis FloraActive 32269 3,5 mld ---
Streptococcus thermophilus FloraActive 32319 1,04 mld ---
Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2 0,208 mld ---
Lactobacillus plantarum FloraActive 32383 0,25 mld ---
Actilight - fruktooligosacharydy (FOS) - prebiotyk 64 mg ---
Witamina C 12 mg 15%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 CFU - colony forming unit - jednostka tworząca kolonię bakterii

Produkt nie zawiera glutenu, laktozy, bez GMO.

Masa netto
2,07 g

Właściwości składników
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 Bakterie zawarte w suplemencie diety Osłonka Normal wspomagają w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej.

Witamina C wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Preparat zalecany w takcie i po antybiotykoterapii.

Zalecane dzienne spożycie
1 kapsułka dziennie.

Kapsułkę należy połknąć i popić szklanką letniego płynu (np. woda, mleko, sok owocowy).
Jeśli występuje problem z połknięciem - można otworzyć kapsułkę i zawartość podać na łyżeczce z jogurtem, mlekiem lub wodą.

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

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.

Pojemność:
10 kapsułek

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:
APOTEX
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95,
04-118 Warszawa
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