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Asecurin ZS Suplement diety 30 kapsułek
 

Cena: 33,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Składniki
inulina, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, cholekalcyferol. Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki
i wodorotlenki żelaza.

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

2,5 x 10⁹ CFU** 5 x 10⁹ CFU**

Lactobacillus reuteri 2,5 x 10⁹ CFU** 5 x 10⁹ CFU**
Inulina 200 mg 400 mg
Witamina D 10 µg (400 IU) (200%)* 20 µg (800 IU) (400%)*
*% referencyjnej wartości spożycia
**CFU - z ang. Colony Forming Unit -
jednostka tworząca kolonię
(pojedyncza komórka)

Stosowanie
Sposób użycia: Niemowlęta (powyżej 1 m-ca życia) i dzieci: doustnie 1 kapsułka dziennie. W przypadku niemowląt i małych dzieci
zawartość kapsułki należy wysypać i wymieszać z niewielką ilością letniego napoju lub pokarmu. Dorośli: 1-2 kapsułki dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. 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.

Przeciwwskazania
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Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Opis
Asecurin ZS to suplement diety w postaci kapsułek. W składzie zawiera dwa wyselekcjonowane szczepy bakterii probiotycznych
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus reuteri, inulinę oraz witaminę D. Nie zawiera alergenów mleka krowiego.

Ostrzeżenia
Nie spożywać w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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