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Asecurin Junior, 10 saszetek
 

cena: 13,88 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.

Postać saszetki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Asecurin junior suplement diety jest jedynym preparatem zawieraj?cy po??czenie trzech sk?adników –
probiotyku, prebiotyku i laktoferyny. Asecurin junior stosowany jest w celu uzupe?nienia mikroflory jelit. Zaleca
si? stosowanie produktu podczas kuracji antybiotykowej oraz 2-3 tygodnie po jej zako?czeniu. Ju? od 1 dnia
?ycia.

Wskazania
Suplementacja diety w sk?adniki aktywne preparatu.

Dawkowanie
 1 saszetka dziennie.
Zawarto?? saszetki mo?na spo?y? bezpo?rednio lub po uprzednim wymieszaniu z letnim p?ynem (np. wod?,
mlekiem). Podczas antybiotykoterapii podawa?, zachowuj?c co najmniej 2 godzinny odst?p przed lub po
przyj?ciu antybiotyku.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 Glukoza bezwodna, inulina, Saccharomyces boulardii, Bacillus coagulans, Lactobacillus rhamnosus GG,
laktoferyna (mleko i produkty pochodne).

1 saszetka zawiera: lactobacillus rhamnosus 2 mld komórek (2x10^9 CFU*), bacillus coagulans 1 mld
komórek (1x10^9 CFU*), saccharomyces boulardii 2 mld komórek (2x10^9 CFU*), laktoferyna 20mg, inulina
200mg.
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* CFU - z ang. Colony Forming Unit - jednostka tworz?ca kolonie (pojedyncza komórka).

Przeciwwskazania
Nie nale?y spo?ywa? w przypadku uczulenia na którykolwiek ze sk?adników.
Nie zaleca si? stosowania u osób z zaburzeniami odporno?ci oraz u osób z za?o?onym cewnikiem do ?y?y
centralnej.

Uwagi
- Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
- Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu
cz?owieka.
- Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poni?ej 25°C. Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.
- Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla ma?ych dzieci.
- W okresie ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.
- Produkt zawiera mleko i produkty pochodne.
- Dodatkowo suplement diety zawiera inulin? (polisacharyd pochodzenia ro?linnego) oraz laktoferyn? - bia?ko
globularne, które w warunkach fizjologicznych jest sk?adnikiem m.in. siary i mleka ssaków.

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