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Linex Forte, 14 kapsułek
 

Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 14 kapsułek

Postać kapsułki

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Linex Forte, suplement diety w postaci kapsułek. Zawiera dwa szczepy żywych liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego oraz inulinę i
oligofruktozę stanowiące pożywkę dla bakterii

Zastosowanie
Uzupełnienie mikro flory jelitowej podczas i po antybiotykoterapii, po biegunce, podczas podróży, przy zmianie diety.

Zalecane spożycie

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 kapsułka do 2 razy dziennie.
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 1 kapsułka do 3 razy dziennie.
Kapsułkę należy spożywać podczas posiłku, co najmniej 3 godziny po przyjęciu antybiotyku. W przypadku trudności z
połykaniem kapsułki, otworzyć kapsułkę, wysypać jej zawartość na łyżeczkę, wymieszać delikatnie z płynem i połknąć.

Skład
Kompleks Beneo Synergy 1 (inulina, oligofruktoza), kompleks liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus (LA-5)
i Bifidobacterium animalis. subsp. lactis (BB-12), substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przedwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera: (Lactobacillus acidophilus (LA-5) > 1 miliard bakterii, Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12) > 1
miliard bakterii) 2x10^9 CFU*, inulina 158mg, oligofruktoza 14mg.
3 kapsułki zawierają: (Lactobacillus acidophilus (LA-5) > 3 miliardy bakterii, Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12) > 3
miliardy bakterii) 6x10^9 CFU*, inulina 473mg, oligofruktoza 41mg.

*CFU - colony forming unit - jednostka tworząca kolonię bakterii.

Przechowywanie
W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Produkt może być stosowany przez wegetarian.
Nie zawiera laktozy ani glutenu.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia
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