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Iladian, kapsułki, 10 szt
 

Cena: 21,59 zł

Opis słownikowy

Marka Iladian

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Iladian, kapsułki, 10 szt

Opis

Iladian to suplement diety w postaci kapsułek doustnych zawierający 6 mld bakterii probiotycznych oraz laktoferynę-białko występujące
naturalnie w wydzielinie pochwy.

Składniki

Lactobacillus rhamnosus, laktoza jednowodna, laktoferyna, likopen, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (substancja glazurująca).

Składniki kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu (barwnik).

Produkt zawiera mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).

 

Składniki 1 kapsułka
Lactobacillus rhamnosus 2,5 mld komórek(2,5x109CFU*)
Lactobacillus reuteri 2,5 mld komórek(2,5x109CFU*)
Lactobacillus gasseri 1,0 mld komórek(1,0x109CFU*)
Laktoferyna 25 mg
Likopen 25 mg
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*CFU - z ang. Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonie (pojedyńcza komórka).

 

Właściwości składników

Iladian suplement diety zawiera pałeczki kwasu mlekowego L. rhamnosus, L. reuteri oraz dodatkowo L. gasseri. Ponadto preparat został
wzbogacony o laktoferynę, białko wielofunkcyjne, które w warunkach fizjologicznych występuje w wydzielinach śluzowych pochwy.
Preparat ma za zadanie utrzymać właściwą mikroflorę pochwy.

 

stosowane antybiotyki,
antykoncepcja hormonalna,
zmiany hormonalne i immunologiczne,
indywidualne predyspozycje,
klimakterium,
zwyczaje higieniczne,
częste korzystanie z basenu, sauny lub jacuzzi.

 

 

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: Doustnie 1 kapsułka dziennie, popijając szklanką wody.

Dla uzyskania pożądanych efektów należy przyjmować preparat przez co najmniej 20 dni. W trakcie doustnej terapii antybiotykowej lub
doustnego przyjmowania innych leków przeciwbakteryjnych preparat należy spożywać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu
przed i po przyjęciu antybiotyku lub innego leku przeciwbakteryjnego.

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.
Chronić od światła i wilgoci.
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