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Lacidar 20 tabletek
 

Cena: 7,15 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.

Opis produktu
 

LACIDAR 20 tabletek

**Opis produktu:**

Lacidar to suplement diety zawierający 3 szczepy liofilizowanych kultur bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus oraz
rozpuszczalny błonnik z akacji. Ma postać niewielkich rozmiarów, łatwych do połknięcia tabletek. Może być stosowany u dzieci powyżej
3 lat, młodzieży i osób dorosłych. Każda tabletka zawiera 1,5 miliarda bakterii: po 0,5 mld z Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus
paracasei LPC00 oraz Lactobacillus rhamnosus LR06 oraz 50 mg błonnik z akacji.
Lacidar to produkt bezglutenowy. Nie zawiera sacharozy, białka mleka krowiego i laktozy.

**Składniki:**

Błonnik rozpuszczalny z akacji (Acacia Mill), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, liofilizowane bakterie kwasu
mlekowego: Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus paracasei LPC00, Lactobacillus rhamnosus LR06, skrobia ziemniaczana,
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenku krzemu.
1 tabletka zawiera:
Lactobacillus acidophilus LA02 0,5 x 10^9 jtk*, Lactobacillus paracasei LPC00 0,5 x 10^9 jtk*, Lactobacillus rhamnosus LR06 0,5 x 10^9
jtk*, błonnik z akacji 50 mg.
2 tabletki zawierają:
Lactobacillus acidophilus LA02 1 x 10^9 jtk*, Lactobacillus paracasei LPC00 1 x 10^9 jtk*, Lactobacillus rhamnosus LR06 1 x 10^9 jtk*,
błonnik z akacji 100 mg.
*jtk - jednostka tworząca kolonię bakterii

**Działanie:**

Lacidar® to nowoczesny synbiotyk zawierający liofilizowane kultury bakterii 3 szczepów (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
paracasei, Lactobacillus rhamnosus) oraz składnik odżywczy dla bakterii kwasu mlekowego – błonnik z akacji.
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Odpowiednio dobrana kompozycja 3 szczepów skutecznie kolonizuje przewód pokarmowy, pomagając uzupełnić i wzbogacić mikroflorę
jelitową w bakterie. Ze względu na dobrą przeżywalność zawartych bakterii w przewodzie pokarmowym, preparat jest szczególnie
zalecany w celu uzupełniania flory bakteryjnej jelit w trakcie i po antybiotykoterapii.

**Zalecane spożycie:**

dzieci powyżej 3. roku życia, młodzież i dorośli: 1 – 2 tabletki dziennie podczas posiłku, popijając zimną lub letnią wodą. Nie popijać
gorącymi napojami.

**Wielkość opakowania:**

2,4 g (20 tabletek po 120 mg)

**Producent:**

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

**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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