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Osłonka Normal kaps. 10 kaps.
 

Cena: 16,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Actilight – fruktooligosacharydy; hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki); hydrolizowane dekstryny z kukurydzy; substancja
przeciwzbrylająca: talk; Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, kwas L-askorbinowy (witamina C); Streptococcus thermophilus
FloraActive 32319; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; Lactobacillus rhamnosus FloraActive
19070-2; Lactobacillus plantarum FloraActive 32383, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawartość składników w jednej kapsułce (zalecana dzienna porcja): liofilizat bakterii probiotycznych – 5mld bakterii CFU (jednostki
tworzące kolonię), w tym: Bifidobacterium lactis FloraActive 32269 – 3,5mld, Streptococcus thermophilus FloraActive 32319 – 1,04mld,
Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2 – 0,208mld, Lactobacillus plantarum FloraActive 32383 – 0,25mld; Actilight –
fruktooligosacharydy (FOS) – 64mg, witamina C – 12mg (15% referencyjnej wartości spożycia).

Działanie
Preparat polecany do stosowania w okresie antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu. Suplement diety Osłonka Normal pomaga
uzupełnić dietę w bakterie kwasu mlekowego, które wspierają utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej. Jedna kapsułka zawiera 5
miliardów bakterii z czterech szczepów – Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, Streptococcus thermophilus FloraActive 32319,
Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2, Lactobacillus plantarum FloraActive 32383. Skład uzupełnia prebiotyk –
fruktooligosacharydy, a także porcja witaminy C. Witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie:
Suplement diety Osłonka Normal przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w bakterie kwasu mlekowego,
prebiotyk i witaminę C. Preparat dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz dla dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
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pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Skład wolny od laktozy, glutenu i GMO.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: jedna kapsułka. Kapsułkę połknąć i popić szklanką letniego płynu (wody, soku, mleka). W przypadku problemu
z połknięciem kapsułki, można ją otworzyć i jej zawartość podać na łyżeczce z niewielką ilością wody, mleka lub jogurtu. Nie przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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