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Lacidar, tabletki, 20 szt.
 

Cena: 22,59 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Ranbaxy

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Błonnik, Probiotyki

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Lacidar, tabletki, 20 szt.

Lacidar - suplement diety, zawierający bakterię kwasu mlekowego Lactobacillus, które uzupełniają dietę w trakcie oraz po
antybiotykoterapii. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia, młodzieży oraz dorosłych.

Skład Lacidar, tabletki, 20 szt.

B?onnik rozpuszczalny z akacji (Acacia Mill.), substancja wype?niaj?ca: celuloza

mikrokrystaliczna, liofilizat szczepów bakterii: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus

rhamnosus, Lactobacillus paracasei, skrobia ziemniaczana, substancje

przeciwzbrylaj?ce: sole magnezowe kwasów t?uszczowych i dwutlenek krzemu.

Sk?adniki 1 tabletka 2 tabletki
Lactobacillus acidophilus 0,5 x 109 jtk* 1 x 109 jtk*

Lactobacillus rhamnosus 0,5 x 109 jtk* 1 x 109 jtk*
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Lactobacillus paracasei 0,5 x 109 jtk* 1 x 109 jtk*

B?onnik rozpuszczalny z
akacji

50 mg 100 mg

*jtk - jednostka tworz?ca koloni? bakterii.

Działanie Lacidar, tabletki, 20 szt.

Lacidar zawiera 3 szczepy bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, które stanowią uzupełnienie diety w okresie zażywania
antybiotyku oraz po skończonej terapii tą grupą leków. Dodatkowo w suplemencie diety obecny jest błonnik akacjowy, który jest
pożywką dla bakterii kwasu mlekowego.

Wskazania Lacidar, tabletki, 20 szt.

Lacidar wskazany jest do stosowania celem przywrócenia i utrzymywania prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego, m.in. w
trakcie antybiotykoterapii i po niej, w przypadku nieżytu przewodu pokarmowego, biegunek czy obniżonej odporności organizmu.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.

Dawkowanie Lacidar, tabletki, 20 szt.

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 3 roku życia: 1-2 tabletki dziennie podczas posiłku, popijając dużą ilością zimnej lub letniej wody. Nie
popijać gorącymi napojami.

Informacje dodatkowe Lacidar, tabletki, 20 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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