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ENTitis o smaku truskawkowym x30 pastylek do ssania
 

Cena: 54,42 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polski Lek

Postać pastylki do ssania

Substancja
czynna

streptococcus salivarius K12, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Infekcje ucha, nosa i gardła (ang. Ear, Nose, Throat (ENT) Infections) to bardzo częsty problem zdrowotny u dzieci, jak również u
dorosłych. Często bywa tak, że pierwsza infekcja jest zapowiedzią nawracającego problemu. Szczególnie niebezpieczne są infekcje
bakteryjne, w których konieczne jest stosowanie antybiotyków. Antybiotyki wyniszczają naturalną, dobroczynną mikroflorę bakteryjną
oraz obniżają odporność organizmu. To z kolei sprzyja nawrotom infekcji. Produkt ENTitis został opracowany z myślą o
zminimalizowaniu ryzyka nawracających infekcji ucha, nosa i gardła u dzieci i dorosłych. ENTitis to efekt ponad 30 lat badań naukowych.

Preparat skrojony na miarę

Zawiera w swoim składzie probiotyczny szczep S. salivarius BLIS K12, który został wyizolowany z jamy ustnej dziecka, odpornego na
nawracające infekcje ucha, nosa i gardła.

Opatentowana i unikalna formuła

To pierwszy na świecie doustny preparat z S. salivarius BLIS K12, który produkuje lantyblotyki hamujące wzrost drobnoustrojów
patogennych, takich jak: S. pyogenes i S.pneumoniae, odpowiedzialnych za infekcje ucha, nosa i gardła.

Skuteczność działania S. salivarius BLIS K12, zawartego w preparacie ENTitis, została potwierdzona wieloma badaniami naukowymi.
Wysoki profil akceptacji

Wskazania

ENTitis to doustny preparat probiotyczny dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych, polecany do postępowania dietetycznego:
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w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa, gardła (ENT)
w trakcie infekcji wirusowej nosa i/lub gardła
po przebytej anginie (po zakończonej antybiotykoterapii)

Dawkowanie

Zalecana dzienna porcja:

w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa, gardła (ENT): 1 pastylka dziennie przez 3 miesiące,
w trakcie infekcji wirusowej nosa i gardła: 1 pastylka dziennie przez 14 dni,
po przebytej anginie (po zakończonej antybiotykoterapii: 1 pastylka dziennie przez 3 miesiące.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.

Pastylkę przyjmować przed snem, po umyciu zębów.

Pastylkę należy ssać powoli przez ok. 5 minut aż do całkowitego rozpuszczenia. Aby zapewnić jak najdłuższy kontakt substancji czynnej
ze śluzówką gardła, pastylki nie należy rozgryzać ani połykać Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu.

Jeżeli lekarz, w przypadku indywidualnego wskazania, zaleci przyjmowanie 2 pastylek dziennie: jedną pastylkę przyjmować po śniadaniu,
po umyciu zębów i drugą pastylkę przed snem po umyciu zębów.

Skład

Streptococcus salivarius K12, fruktoza, substancja słodząca: izomalt, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, stearynian
magnezu; naturalny aromat.
      

Wartość odżywcza

 

100 g

 

Zalecana dzienna porcja 1 pastylka
  

Wartość energetyczna

 

1134 kJ / 271 kcal

 

11,3 kJ / 2,7 kcal
  

Białko

 

0,72 g

 

0 g
  

Węglowodany

 

92,38 g

 

0,9 g
  

Cukry

 

24,42 g

 

0,2 g
  

Tłuszcz

 

0,03 g

 

0 g
  

Kwasy tłuszczowe nasycone

 

0,02 g

 

0 g
  

Błonnik pokarmowy

 

0,07 g

 

0 g
  

Sól

 

0,03 g

 

0 g
  

Streptococcus salivarius BLIS K12

 

250 x 109 CFU*

 

2,5 x 109 CFU*
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(Bactoblis BLIS K12) ** 250 miliardów 2,5 miliarda

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:

Polski Lek S.A.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
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