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Acidolac saszetki 3 g saszetki 10 szt
 

Cena: 16,42 zł

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Opis produktu
 

Postać leku:

Proszek

Opakowanie:

10 saszetek po 3 g

Skład:

Maltodekstryna, liofilizat bakterii kwasu mlekowego zawierający Lactobacillus rhamnosus GG, fruktooligosacharydy (FOS), dwutlenek
krzemu

Działanie:

Acidolac jest preparatem zawierającym liofilizowane kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG oraz prebiotyk - fruktooligosacharydy
(FOS). Połączenie probiotyku z prebiotykiem wydłuża czas przeżycia bakterii probiotycznych i ułatwia kolonizację jelita. Lactobacillus
rhamnosus GG wchodzący w skład produktu Acidolac to jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii probiotycznych. Bakterie te
spełniają warunki idealnego probiotyku, m.in. występują naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka, są odporne na działanie soku
żołądkowego i kwasów żółciowych oraz wykazują dużą zdolność przylegania do nabłonka jelitowego, dzięki czemu łatwo zasiedlają
przewód pokarmowy. Uzupełniają florę bakteryjną przewodu pokarmowego i pomagają utrzymać jej prawidłowy skład, dlatego zaleca
się ich podawanie szczególnie w trakcie przyjmowania antybiotyków i podczas biegunki. Lactobacillus rhamnosus wspomaga naturalną
odporność organizmu. Preparat można stosować także profilaktycznie oraz w trakcie podróży związanych ze zmianą stref
klimatycznych. Acidolac, dzięki zawartości probiotyku i prebiotyku:

uzupełnia mikroflorę przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii,
pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit oraz naturalnej odporności organizmu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekawsieci.pl


 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

Wskazania:

Do postępowania dietetycznego w czasie trwania biegunki infekcyjnej. Stosuje się go również w okresie antybiotykoterapii oraz przez 2-3
tygodnie po zaprzestaniu stosowania antybiotyków. Stosować pod nadzorem lekarza. Dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie:

W celu uzupełnienia mikroflory jelitowej oraz wspierania pracy układu trawiennego i odporności: Niemowlęta i dzieci do 3. roku życia – 1
saszetka dziennie, po konsultacji z lekarzem. Zawartość saszetki u dzieci poniżej 3 roku życia należy rozpuścić w minimum 100 ml
płynu. W przypadku niemowląt karmionych piersią zaleca się rozpuszczenie zawartości saszetki w ściągniętym mleku matki. Dzieci
powyżej 3. roku życia i dorośli 1-2 saszetki dziennie. Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu z
wodą, jogurtem lub mlekiem. Preparat należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Preparat przyjmować w okresie antybiotykoterapii
i do 2-3 tygodni po zaprzestaniu stosowania antybiotyków.
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