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Trilac Plus x10 saszetek
 

Cena: 18,37 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Krotex

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

bifidobacterium lactis, fibregum, inulina,
lactobacillus acidophilus, lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus, lactobacillus
rhamnosus, sacharoza, witamina C

Typ produktu dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od 1 miesiąca
życia

Opis produktu
 

Trilac Plus to produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia, zawierający cztery liofilizowane szczepy bakterii
probiotycznych. Dodatkowo wzbogacony został w Fibregum - błonnik rozpuszczalny z akacji, inulinę - naturalny prebiotyk
wspomagający rozwój mikroflory jelitowej oraz witaminę C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Wskazania

Do postępowania dietetycznego w celu:

uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii,
skrócenia czasu trwania biegunki infekcyjnej,
wspomagania w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit oraz naturalnej odporności organizmu,
uzupełnienia diety w przypadku wystąpienia biegunki podróżnych

Przeznaczenie
Przeznaczony dla niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, dzieci i dorosłych.

Dawkowanie

1 saszetka 1-2 razy dziennie.
Można spożywać bezpośrednio lub wsypać proszek do niewielkiej ilości letniego płynu (przegotowanej wody, mleka, jogurtu), a
następnie podać do wypicia.
W przypadku stosowania antybiotykoterapii przygotować i spożyć co najmniej 2 godz. po zażyciu antybiotyku.
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Skład

1 saszetka zawiera:

Sacharoza 3221,35 mg, Fibregum 150 mg, Inulina 150 mg, Liofilizat szczep Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53101) o
konsystencji min. 1,6 mld CFU/ saszetkę 17,45 mg, Mieszanka liofilizatu szczepów w ilości min. 1,6 mld CFU/ saszetkę w
proporcji Lactobacillus acidophilus 0,74 mld, Bifidobacterium lactis 0,76 mld, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus 0,1 mld
17,45 mg, Kwas l-askorbinowy (witamina C) 13 mg, Kwas cytrynowy bezwodny (regulator kwasowości) 11 mg, Askorbinian sodu
(stabilizator) 11 mg, Inozytol (stabilizator) 7 mg.
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