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Entero Acidolac x10 kapsułek
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać kapsułki

Substancja
czynna

fruktooligosacharydy (FOS), saccharomyces
boulardii

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Entero Acidolac® suplement diety jest preparatem zawierającym liofilizowane kultury drożdżowe, probiotycznego szczepu
Saccharomyces boulardii oraz fruktooligosacharydy (FOS).

Entero Acidolac® można spożywać w czasie trwania antybiotykoterapii i/lub biegunki infekcyjnej, w podróży ze zmianą strefy
klimatycznej.

Saccharomyces boulardii, zawarte w Entero Acidolac®, to dobrze przebadane kultury drożdżowe dla dzieci i dorosłych.

Produkt zawiera liofilizowane kultury drożdży, które dzięki zastosowanej technologii DRcapsTM są zabezpieczone przed działaniem
niszczącym kwasów i enzymów trawiennych w żołądku. Kapsułki DRcapsTM zapewniają bezpieczne dotarcie drożdży do jelit.

Składniki

Liofilizowane kultury drożdży szczepu Saccharomyces boulardii; fruktooligosacharydy (FOS); hydroksypropylometyloceluloza;
substancja żelująca guma gellan; barwnik dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
(zawiera soję).

Składniki 1 kapsułka 2 kapsułki
Liofilizowane komórki drożdżowe

szczepu Saccharomyces boulardii

5 mld (5 x 109 CFU*) 10 mld (10 x 109 CFU*)

Fruktooligosacharydy 203,1 mg 406,2 mg
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*Colony Forming Unit - jednostka tworz?ca koloni? bakterii

Entero Acidolac® nie zawiera białka mleka krowiego, glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników.

Zalecane spożycie

Dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 1-2 kapsułki dziennie.
Kapsułkę należy połykać popijając wodą.
Nie popijać zbyt gorącymi lub mrożonymi płynami.
Można spożywać w okresie antybiotykoterapii i do 2-3 tygodni po zaprzestaniu stosowania antybiotyków.

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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