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Acidolac caps x10 kapsułek
 

Cena: 17,12 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać kapsułki

Substancja
czynna

bifidobacterium animalis

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Acidolac® caps jest suplementem diety zawierającym liofilizowane kultury bakterii kwasu mlekowego Bifidobacterium animalis ssp.
lactis BIFOLAC™ 12.

Składniki

substancje wypełniające: skrobia, skrobia preżelowana; hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca fruktooligosachady,
liofilizat bakterii kwasu mlekowego zawierający Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC™ 12, substancja żelująca guma gellan,
substancja glazurująca stearynian magnezu, barwnik dwutlenek tytanu.

Składniki 1 kapsułka 

(zalecana dzienna porcja)

2 kapsułki

(zalecana dzienna porcja)
bakterie kwasu mlekowego Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC™
12

2 mld (2x109CFU*) 4 mld (4x109CFU*)

*Colony Forming Unit - jednostka tworz?ca koloni? bakterii

Zalecane spożycie

Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli: 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.
Preparat można stosować w trakcie i po antybiotykoterapii w celu uzupełnienia mikrobioty jelitowej (flory bakteryjnej jelit). Doniesienia
naukowe wskazują na zasadność uzupełniania mikrobioty jelitowej w okresie do 2 miesięcy po zakończeniu kuracji antybiotykiem.
Można stosować także w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym dochodzi do zmian w składzie
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mikroflory.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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