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Linex Forte x14 kapsułek
 

Cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Sandoz

Postać kapsułki

Substancja
czynna

bifidobacterium animalis, bifidobacterium
lactis, lactobacillus acidophilus

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Linex FORTE jest preparatem opracowanym specjalnie z myślą o osobach chcących zadbać o prawidłową czynność przewodu
pokarmowego. Zawarte w preparacie Linex FORTE specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii Lactobacillus oraz Bifidobacterium
poprawiają perystaltykę jelit i normalizują procesy zachodzące naturalnie w przewodzie pokarmowym.

Preparat zawiera inulinę oraz oligofruktozę, które są źródłem energii dla rozwoju bakterii zawartych w Linex FORTE. Dzięki tym
substancjom szczepy bakteryjne pozostają dłużej aktywne w przewodzie pokarmowym.

Składniki zawarte w Linex FORTE:

Chronią przed niekorzystnym działaniem antybiotyków na przewód pokarmowy
Ograniczają rozwój szeregu bakterii chorobotwórczych
Przywracają właściwą mikroflorę bakteryjną przewodu pokarmowego.

SKŁAD:

Liofilizat bakterii:

Lactobacillus acidophilus (LA-5) nie mniej niż (1 x 109 CFU*)
Bifidobacterium animalis, lactis (BB-12) nie mniej niż (1 x 109 CFU*)

1 kapsułka: nie mniej niż 2 miliardy bakterii (2 x 109 CFU*)
2 kapsułki: nie mniej niż 4 miliardy bakterii (4 x 109 CFU*)
3 kapsułki: nie mniej niż 6 miliardów bakterii (6 x 109 CFU*)
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mieszanina inuliny (90 - 94%) oraz oligofruktozy (6 - 10%) (1 kapsułka: 171,5 mg, 2 kapsułki: 343 mg, 3 kapsułki: 514,5 mg)

*colony forming unit - jednostka tworząca kolonię bakterii

SPOSÓB UŻYCIA:

Dzieci powyżej 3 do 12 roku życia:

1 kapsułka do dwóch razy dziennie.

Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli:

1 kapsułka do trzech razy dziennie.

Kapsułki należy zażywać podczas posiłku.

Uwaga: Jeśli połknięcie kapsułki sprawia trudność, należy otworzyć kapsułkę, wysypać jej zawartość na łyżeczkę, wymieszać delikatnie
z płynem i połknąć.

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:

Sandoz Polska Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 50C
02-672 Warszawa
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