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Iladian 10 kaps.
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Iladian, 10 kapsułek

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.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, popić szklanką wody. W trakcie doustnej terapii antybiotykowej lub doustnego przyjmowania
innych leków przeciwbakteryjnych preparat należy spożywać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed lub po przyjęciu
antybiotyku lub innego leku przeciwbakteryjnego.

Składniki: laktoza (mleko i produkty pochodne), Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, wyciąg z migdałecznika chebułowca,
Lactobacillus gasseri, laktoferyna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), żelatyna, dwutlenek tytanu
(barwnik).

1 kapsułka: Lactobacillus rhamnosus 2,5mld komórek, Lactobacillus reuteri 2,5mld komórek, Lactobacillus gasseri 1,0mld komórek,
wyciąg z owoców migdałecznika chebułowca 25mg, laktoferyna 5mg.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza.
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Chronić od światła i wilgoci.
Produkt zawiera mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).

Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp.z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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