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Asecurin, 20 kapsułek
 

cena: 11,43 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Asecurin jest preparatem zawieraj?cym po??czenie trzech sk?adników – probiotyku,
prebiotyku i laktoferyny.

Wskazanie
 Suplementacja diety w sk?adniki aktywne preparatu.

Dawkowanie
 Dzieci powy?ej 3 roku ?ycia: doustnie 1 kapsu?ka dziennie, po wysypaniu zawarto?ci kapsu?ki i
rozpuszczeniu jej w letnim p?ynie (mleku, wodzie). Doro?li: doustnie 1 - 2 kapsu?ki dziennie, popijaj?c
szklank? wody.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 inulina, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, laktoferyna (mleko i produkty pochodne),
Lactobacillus gasseri, substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, sk?adniki kapsu?ki:
?elatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsu?ka zawiera: Lactobacillus rhamnosus 2mld komórek (2 x 10^9 CFU*), laktoferyna 20mg, Lactobacillus
gasseri 1mld komórek (1 x 10^9 CFU*), Lactobacillus reuteri 2mld komórek (2 x 10^9 CFU*), inulina 200mg.
2 kapsu?ki zawieraj?: Lactobacillus rhamnosus 4mld komórek (4 x 10^9 CFU*), laktoferyna 40mg,
Lactobacillus gasseri 2mld komórek (2 x 10^9 CFU*), Lactobacillus reuteri 4mld komórek (4 x 10^9 CFU*),
inulina 400mg.
*CFU - z angielskiego Colony Forming Unit - jednostka tworz?ca kolonie (pojedyncza komórka).
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Uwagi
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Dla zdrowia wa?na
jest zró?nicowana dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.
Nie wskazany w przypadku uczulenia na którykolwiek ze sk?adników produktu.
W okresie ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.
Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poni?ej 25°C.
Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.
Produkt nie wymaga przechowywania w lodówce.
Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla ma?ych dzieci.

 Producent
 AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice.
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