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FLORACTIN 20 kapsułek
 

Cena: 11,86 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,29 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.żel.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat oraz dorosłych.
Floractin to suplement diety w postaci kapsułek zawierający szczep bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103) o korzystnym działaniu wspierającym równowagę mikroflory jelitowej. Bakterie zawarte w produkcie występują naturalnie w
mikroflorze jelitowej człowieka.
Lactobacillus rhamnosus GG jest szczepem bakterii probiotycznych poddanym wielu badaniom pod kątem jego właściwości
prozdrowotnych.
Floractin jest zalecany do stosowania w celu zachowania równowagi mikroflory jelitowej.

Składniki:

maltodekstryna, składnik kapsułki – hydroksypropylometyloceluloza, Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), substancja
przeciwzbrylająca – mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, barwnik (składnik kapsułki) –
dwutlenek tytanu, przeciwutleniacz – palmitynian askorbylu.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników produktu. Nie przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania, bądź
przechowywania produktu.

Zalecana dzienna porcja do spożycia:
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dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 12 lat – 1 kapsułka;
dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli – 2 kapsułki przed lub na początku spożywanego posiłku.

Sposób użycia:

W przypadku dzieci w wieku powyżej 3 lat należy otworzyć kapsułkę, po czym dodać jej zawartość do spożywanego pokarmu. Dzieci
starsze i dorośli – kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Nie należy łączyć zawartości kapsułki ze zbyt zimnymi, lub gorącymi posiłkami.
W przypadku antybiotykoterapii zaleca się zachowanie 2-3 godzinnego odstępu pomiędzy dawką probiotyku i antybiotyku.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Dostępne opakowania: 15 i 20 kapsułek

Dystrybutor:

Ipsen Poland sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
Wyprodukowano w UE
Dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania, bądź przechowywania produktu.
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