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Diflos 60 kaps. 20 kaps.
 

Cena: 25,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Maltodekstryna, mikroenkapsulowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), żelatyna, substancja
przeciwzbrylająca (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), barwnik (dwutlenek tytanu – obecny
tylko w otoczce kapsułki).

Wartość odżywcza w 100g/1 kapsułce: wartość energetyczna – 1599kJ(382kcal)/6kJ(1kcal), białko – 21g/0g, węglowodany – 72g/0g,
tłuszcze – 1g/0g.

Zawartość składników w jednej kapsułce: 1,2 miliarda mikroenkapsulowanych żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG
(równowartość 6 miliardów liofilizowanych Lactobacillus rhamnosus GG).

Działanie:
Preparat Diflos 60 wyróżnia się zawartością mikroenkapsulowanych żywych kultur bakterii. Ta unikalna technologia produkcji wpływa na
zwiększenie bezpieczeństwa preparatu, w tym zwiększenia jego stabilności, a także gwarancji dłuższego terminu ważności. Oznacza to,
że bakterie probiotyczne poddawane procesowi mikroenkapsulacji pozwalają na efektywniejszą kolonizację jelita. W preparacie zawarto
szczep Lactobacillus rhamnosus GG, który został wyizolowany z przewodu pokarmowego człowieka. Jego pozytywny wpływ na
organizm został potwierdzony w licznych badaniach. Udowodniono, że zmniejsza ryzyko niepożądanych objawów tj. luźne stolce i ból
brzucha, które mogą towarzyszyć antybiotykoterapii, redukuje dolegliwości wynikające z zaburzeń funkcjonowania przewodu
pokarmowego u niemowląt (m.in. kolka), ogranicza występowania biegunki u dzieci, które przebywają w szpitalu, ogranicza częstość
pojawiania się zakażeń dróg oddechowych u niemowląt wywoływanych przez rinowirusy. Szczep ten obniża również ryzyko zachorowań
na infekcyjne zapalenie górnych dróg oddechowych. Preparat można stosować wraz z antybiotykiem! Diflos 60 można przyjmować w
celu zmniejszenia ryzyka powikłań towarzyszących antybiotykoterapii, skrócenia czasu trwania biegunek, a także celem odbudowy
naturalnej flory bakteryjnej jelit i wsparcia dla naturalnej obronności organizmu.

Zastosowanie:
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Diflos 60 przeznaczony do stosowania w postępowaniu
dietetycznym w trakcie trwania antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu; w przebiegu biegunek o różnej etiologii; w stanach obniżonej
odporności organizmu. Można stosować u dorosłych oraz u dzieci powyżej 3. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem wilgoci. Ze
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względu na wrażliwość na ciepło zawartych w preparacie bakterii należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, a także chronić przed
promieniami słonecznymi oraz gwałtownymi różnicami temperatur. Nie nadaje się do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, nie
można stosować pozajelitowo. Preparat nie zawiera glutenu, laktozy, białek mleka.

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

Sposób użycia:
Stosować pod nadzorem lekarza. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować 1-2 kapsułki dziennie. Popijać szklanką płynu (np.
woda, mleko, sok). Przy problemach z połykaniem lub u dzieci można zawartość kapsułki rozpuścić w płynie i w takiej formie wypijać.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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