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Asecurin junior Suplement diety 26 g, 10 saszetek
 

Cena: 21,36 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 saszetek

Postać Saszetki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
dla niemowląt i dzieci,w celu uzupełnienia mikroflory jelit,probiotyk, prebiotyk, laktoferyna

Składniki
glukoza bezwodna, inulina, Saccharomyces boulardii, Bacillus coagulans, Lactobacillus rhamnosus GG, <span style='text-decoration:
underline;'>laktoferyna</span>

Wartości odżywcze 1 saszetka
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 2 mld komórek (2 x 10⁹ CFU*)
Bacillus coagulans 1 mld komórek (1 x 10⁹ CFU*)
Saccharomyces boulardii 2 mld komórek (2 x 10⁹ CFU*)
Laktoferyna 20 mg
Inulina 200 mg
*Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię
(pojedyncza komórka)

Stosowanie
Sposób użycia: Niemowlęta i dzieci: doustnie 1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim
wymieszaniu zawartości z letnim płynem (np. wodą, mlekiem).
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Zaleca się stosować preparat podczas antybiotykoterapii oraz 2-3 tygodnie po jej zakończeniu. Podawać, zachowując co najmniej 2
godziny odstępu.

Dla uzyskania pożądanych efektów należy przyjmować preparat podczas antybiotykoterapii oraz 2-3 tygodnie po jej zakończeniu. W
trakcie doustnej terapii antybiotykowej preparat należy spożywać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed lub po przyjęciu
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antybiotyku.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie wymaga przechowywania w lodówce.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosować u osób z zaburzeniami odporności oraz u osób z założonym
cewnikiem do żyły centralnej.

Opis
Asecurin junior jest suplementem diety w postaci proszku zapakowanego w pojedyncze saszetki. Przeznaczony dla niemowląt już od 1
dnia życia. Asecurin junior ulotka zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktu.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Stosowanie suplementu diety Asecurin Junior przez kobiety w ciąży i karmiące piersią należy omówić z lekarzem.
Nie zalecane jest stosowanie u osób z zaburzeniami odporności oraz u osób z założonym cewnikiem do żyły centralnej.

Ważne wskazówki

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 jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby chronić przed światłem i wilgocią.
Produkt należy przechowywać w temperaturze do 25°C.
Podczas przyjmowania antybiotyków zaleca się zachować przynajmniej 2 h odstęp pomiędzy przyjęciem leku a suplementu
diety. Można stosować suplement minimum 2 h przed antybiotykiem lub po jego zażyciu.
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