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Asecurin Suplement diety 20 kapsułek
 

Cena: 21,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
w celu uzupełnienia mikroflory jelit,probiotyk, prebiotyk, laktoferyna,L.rhamnosus GG ATCC 53103

Składniki
inulina, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, <span style='text-decoration: underline;'>laktoferyna</span> (mleko i
produkty pochodne), Lactobacillus gasseri, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, składniki kapsułki: żelatyna,
barwnik: dwutlenek tytanu

Wartości odżywcze 1 kapsułka 2 kapsułki
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103)

2 mld komórek (2 x 10⁹ CFU*) 4 mld komórek (4 x 10⁹ CFU*)

Laktoferyna 20 mg 40 mg
Lactobacillus gasseri 1 mld komórek (1 x 10⁹ CFU*) 2 mld komórek (2 x 10⁹ CFU*)
Lactobacillus reuteri 2 mld komórek (2 x 10⁹ CFU*) 4 mld komórek (4 x 10⁹ CFU*)
Inulina 200 mg 400 mg
*Colony Forming Unit - jednostka
tworząca kolonię (pojedyncza
komórka)

Stosowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 3 r.ż.: doustnie 1 kapsułka dziennie, po wysypaniu zawartości kapsułki i rozpuszczeniu jej w letnim płynie
(mleku, wodzie). Dorośli: doustnie 1-2 kapsułki dziennie, popijając szklanką wody. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla uzyskania pożądanych efektów należy przyjmować preparat podczas antybiotykoterapii oraz 2-3 tygodnie po jej zakończeniu. W
trakcie doustnej terapii antybiotykowej preparat należy spożywać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed lub po przyjęciu
antybiotyku.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
https://aptekapodgwiazda.pl/asecurin-suplement-diety-20-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie wymaga przechowywania w lodówce.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Opis
Preparat Asecurin to suplement diety w postaci kapsułek do stosowania u dzieci powyżej 3 roku życia oraz dorosłych.

Ostrzeżenia

Nie spożywać w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Kobiety w czasie ciąży oraz karmienia piersią stosowanie suplementu diety powinny omówić z lekarzem.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety Asecurin nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25°C.
Należy pamiętać, żeby suplement diety Asecurin stosować co najmniej 2 godziny po przyjęciu antybiotyku, albo 2 godziny przed
planowanym przyjęciem.
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