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ASECURIN JUNIOR od 1 dnia życia 10 saszetek
 

Cena: 15,07 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ASECURIN JUNIOR DLA NIEMOWLĄT I DZIECI, 10 SASZETEK

**Opis produktu:**

Preparat to suplement diety zawierający probiotyczne bakterie kwasu mlekowego, kultury drożdżowe, laktoferynę oraz inulinę;
wspomaga przywracanie prawidłowego składu flory jelitowej i jego utrzymanie.

**Składniki:**

Glukoza bezwodna, inulina, Saccharomyces boulardii, Bacillus coagulans, Lactobacillus rhamnosus GG, laktoferyna (mleko i produkty
pochodne).
1 saszetka zawiera: lactobacillus rhamnosus 2 mld komórek (2x10^9 CFU*), bacillus coagulans 1 mld komórek (1x10^9 CFU*),
saccharomyces boulardii 2 mld komórek (2x10^9 CFU*), laktoferyna 20mg, inulina 200mg.
* CFU - z ang. Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonie (pojedyncza komórka).

**Działanie:**

Preparat zawiera żywe pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus, Bacillus coagulans, kultury drożdżowe
szczepu Saccharomyces boulardii oraz inulinę i laktoferynę. Te szczepy drobnoustrojów zostały szczególnie dobrze przebadane
i potwierdzono ich korzystne działanie dla organizmu człowieka. Bakterie kwasu mlekowego wchodzą w skład prawidłowej mikroflory
przewodu pokarmowego. Drożdże Saccharomyces boulardii tymczasowo kolonizują jelito grube, przyczyniając się do ochrony
i regeneracji błony śluzowej jelita oraz do zwiększenia aktywności enzymów rozkładających dwucukry. Zawarta w preparacie inulina
stymuluje rozwój prawidłowej flory jelitowej i ogranicza wzrost bakterii chorobotwórczych. Laktoferyna jest białkiem, które w warunkach
fizjologicznych znajduje się m.in. w siarze i mleku ssaków. Spożywanie probiotyku w określonych ilościach wywiera korzystny efekt
zdrowotny, wspomaga przywracanie prawidłowej mikroflory jelit i ogranicza namnażanie się szkodliwych mikroorganizmów. Działanie
preparatu zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków.
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**Zalecane spożycie:**

Zalecane dzienne spożycie Asecurin Junior: niemowlęta i dzieci: doustnie 1 saszetka dziennie. Zawartości saszetki można spożyć
bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu zawartości z letnim płynem (np. wodą lub mlekiem). Podawać zachowując co najmniej 2
godziny odstępu przed lub po przyjęciu antybiotyku.

**Wielkość opakowania:**

10 saszetek

**Przeciwwskazania:**

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu,
jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z zaburzeniami odporności oraz u osób z założonym cewnikiem do żyły centralnej.

Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią, należy skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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