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ASECURIN probiotyk+prebiotyk+laktoferyna 20 kapsułek
 

Cena: 15,33 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ASECURIN 20 KAPS

**Opis produktu:**

Asecurin - suplement diety zawiera trzy szczepy bakterii probiotycznych, prebiotyk i laktoferynę. Jest polecany w celu uzupełnienia
mikroflory jelit dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

**Składniki:**

inulina, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, laktoferyna (mleko i produkty pochodne) (łącznie z laktozą), substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, składniki kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.

**Działanie:**

Asecurin to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który stanowi połączenie trzech składników-
probiotyku, prebiotyku i laktoferyny. Przez synergiczne działanie wspomagają one utrzymanie prawidłowej mikroflory jelitowej i
stymulują odpowiedź immunologiczną ustroju.

**Zalecane spożycie:**

Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 kapsułkę Asecurin dziennie, po wsypaniu zawartości kapsułki i rozpuszczeniu jej w letnim płynie (mleku,
wodzie). Dorośli: doustnie 1-2 kapsułki Asecurin dziennie, popijając szklanką wody.

**Wielkość opakowania:**

20kaps
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**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować sie z lekarzem.
Nie zaleca się stosować u osób z zaburzeniami odporności oraz u osób z założonym cewnikiem do żyły centralnej.
Produkt nie wymaga przechowywania w lodówce.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci

**Producent:**

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. 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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