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Acidolac Junior, 20 misio-tabletek o smaku truskawowym
dziecko osłona
 

cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 sztuk

Postać misio - tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Trawienie

Opis produktu
 

Wskazania

Acidolac Junior należy przyjmować w okresie antybiotykoterapii. Produkt można stosować także w podróży ze zmianą strefy
klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym dochodzi do zmian w składzie mikroflory.

Działanie

Acidolac Junior to preparat łączący w składzie szczepy bakterii Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis, fruktooligosacharydy
(FOS) oraz witaminę B6, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 1 tabletka dwa razy dziennie.

Składniki

w 1 tabletce - (zalecana dzienna porcja)

Lactobacillus acidophilus - 1 mld (1 x 109 CFU*)

Bifidobacterium lactis - 1 mld (1 x 109 CFU*)

Fruktooligosacharydy (FOS) - 270 mg

Witamina B6 - 0,35 mg (25% RWS)
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 *CFU – Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii

RWS – referencyjna wartość spożyciaSkład

substancja słodząca maltitol; olej palmowy; odtłuszczone mleko w proszku; fruktooligosacharydy (FOS); emulgator lecytyna,
liofilizowany szczep bakterii Lactobacillus acidophilus; liofilizowany szczep bakterii Bifidobacterium lactis; przeciwutleniacze:
mieszanina tokoferoli (zawiera soję), estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego; naturalny aromat truskawkowy,
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Uwagi do stosowania

Produkt nie zawiera sacharozy i glutenu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 tabletek dziennie.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający

Zawartość20 misio-tabletek o smaku truskawkowym

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ANLIT LTD ADVANCED
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