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Acidolac, liofilizat doustny, 3g, 10 saszetek
 

cena: 21,06 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.a 3g

Postać saszetki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Acidolac, liofilizat doustny, 3g zawiera liofilizowane kultury bakterii
probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 oraz fruktooligosacharydy (FOS). Przeznaczony dla
niemowl?t, dzieci i doros?ych.

Wskazania
 Stosuje si? pomocniczo w celu uzupe?niania flory bakteryjnej jelit w przypadkach, gdy w przewodzie
pokarmowym mo?e doj?? do zmian w sk?adzie mikroflory, np. przy antybiotykoterapii, przez 2-3 tygodnie po
zaprzestaniu stosowania antybiotyków czy w podró?y ze zmian? strefy klimatycznej.

 Dawkowanie
 Niemowl?ta i dzieci do 3. roku ?ycia: 1 saszetka dziennie.
Zawarto?? saszetki u dzieci poni?ej 3. roku ?ycia nale?y rozpu?ci? w minimum 100 ml p?ynu. W przypadku
niemowl?t karmionych piersi? zaleca si? rozpuszczenie zawarto?ci saszetki w ?ci?gni?tym mleku matki.
Dzieci powy?ej 3. roku ?ycia i doro?li: 1-2 saszetki dziennie.
Zawarto?? saszetki mo?na spo?y? bezpo?rednio lub po uprzednim wymieszaniu z wod?, jogurtem lub
mlekiem. Preparat nale?y spo?y? bezpo?rednio po przygotowaniu.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji do spo?ycia.

Sk?ad
 maltodekstryna, liofilizat bakterii kwasu mlekowego zawieraj?cy Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103,
fruktooligosacharydy (FOS), substancja przedwzbrylaj?ca mono- i diglicerydy kwasów t?uszczowych (zawiera
soj?).
1 saszetka zawiera: 4 mld (4 x 109 CFU*) Liofilizowane kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC
53103, 0,8 g Fruktooligosacharydy (FOS)
2 saszetki zawieraj?: 8 mld (8 x 109 CFU*) Liofilizowane kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC
53103,1,6 g Fruktooligosacharydy (FOS)
*CFU (colony forming unit) - Jednostka Tworz?ca Koloni? 
Zawiera liofilizat.
Nie zawiera bia?ka mleka krowiego, laktozy, glutenu oraz sacharozy.
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Zawiera soj? oraz substancje s?odz?ce.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

Uwagi
 Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet? i prowadzi? zdrowy tryb
?ycia.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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