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Osłonka Normal, 10 kapsułek
 

cena: 14,25 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps.

Postać kapsułki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Os?onka Normal to naturalny synbiotyk przeznaczony dla dzieci powy?ej 3 roku ?ycia. Zawiera 5 miliardów
bakterii kwasu mlekowego z 4 wyselekcjonowanych szczepów: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium lactis i Streptococcus thermophilus,  fruktooligosacharydy (FOS) oraz witamin? C. 

Wskazania
Stosuje si? w celu:
• uzupe?nienia mikroflory przewodu pokarmowego podczas i po antybiotykoterapii 
• skrócenia czasu trwania i ?agodzenia przebiegu biegunek o ró?nej etiologii (np. biegunka infekcyjna,
poantybiotykowa) 
• wspomagania odporno?ci organizmu 
• przywrócenia równowagi mikroflory jelitowej.

Dawkowanie
1 kapsu?ka raz dziennie. Kapsu?k? nale?y po?kn?? i popi? szklank? letniego p?ynu (np. woda, mleko, sok
owocowy). Je?li dziecko nie potrafi po?kn?? kapsu?ki, mo?na j? otworzy? i zawarto?? poda? na ?y?eczce lub
po uprzednim wymieszaniu z niewielk? ilo?ci? letniej wody, mleka lub jogurtu.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
Actilight - fruktooligosacharydy, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsu?ki); hydrolizowane dekstryny z
kukurydzy; substancje przeciwzbrylaj?ce: talk, sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu;
Bifidobacterium lactis FloraActive 32269; kwas L-askorbinowy (witamina C); Streptococcus thermophilus
FloraActive 32319; Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2; Lactobacillus plantarum FloraActive 32383;
barwnik: dwutlenek tytanu.
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Sk?adniki 1 kapsu?ka % 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 Warto?? Spo?ycia.
**Colony Forming Unit - jednostka tworz?ca koloni? bakterii

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

Uwagi
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia s? wa?ne dla utrzymania prawid?owego stanu
zdrowia.
Przechowywa? w temperaturze pokojowej.
Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.
Przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
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