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Acidolac 20 kapsułek
 

cena: 25,57 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie osłaniające, przeciwbiegunkowe,
przeciwgrzybicze, regenerujące,
wzmacniające

Opakowanie 20 sztuk

Postać kapsułki

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

bakterie kwasu mlekowego Bifidobacterium
lactis 2 mld, bakterie kwasu mlekowego
Lactobacillus acidophillus 2 mld

Wskazania biegunka, nadwrażliwość, nietolerancja
pokarmowa, nudności, odbudowa flory
bakteryjnej, wymioty, zaparcia, zatrucie
pokarmowe, zespół jelita drażliwego

Opis produktu
 

Opis
Acidolac - suplement diety zawierający w swoim składzie Bifidobacterium lactis BS01 oraz Lactobacillus acidophilus LA02. Preparat
przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Składniki
maltodekstryna, hydroksypropylometyloceluloza, liofilizat bakterii kwasu mlekowego zawierający Bifidobacterium lactis BS01 oraz
liofilizat bakterii kwasu mlekowego zawierający Lactobacillus acidophilus LA02, substancja żelująca guma gellan, barwnik dwutlenek
tytanu.
Produkt zawiera białko mleka krowiego i soję.

Masa netto
8,88 g

Właściwości składników
Bakterie kwasu mlekowego zawarte w Acidolac wspomagają organizm w okresie antybiotykoterapii, a także po skończonej terapii
antybiotykiem (2-3 tygodnie), oraz wspierają przewód pokarmowy kiedy dochodzi do zmian w składzie mikroflory np. w podróży do
innych stref klimatycznych.
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Zalecane dzienne spożycie
Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: 1-2 kapsułki dziennie.
Zawartość kapsułki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu z wodą, jogurtem lub mlekiem.
Nie należy rozprowadzać preparatu w gorących lub mrożonych płynach lub pokarmach.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.
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.

Producent
POLPHARMA OTC
Pelplińska 19
Stargard Gdański
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