Suplement diety

Lactiflor T 4.0
Synbiotyk jelitowy
Uzupełnia mikroflorę jelitową.
Lactiflor T 4.0 suplement diety to nowoczesny synbiotyk jelitowy zawierający pięć
szczepów bakterii kwasu mlekowego. Oprócz dobroczynnych bakterii każda kapsułka
zawiera prebiotyki (inulinę i oligofruktozę) – substancje będące źródłem energii dla rozwoju
prawidłowej flory bakteryjnej.
Składniki:
Inulina, oligofruktoza, żelatyna, Lactobacillus rhamnosus(LR06), Lactobacillus
acidophilus(LA02), Bifidobacterium longum(BL03), Bifidobacterium animalis subsp.
lactisBS01), Streptococus thermophilus(Y08 AF), substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych(stearynian magnezu), barwnik: dwutlenek tytanu
Zalecane spożycie:
Podczas posiłku;
Dzieci w wieku od 5 do 12 lat : 1 kapsułka raz dziennie
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli : 1 kapsułka do dwóch razy dziennie
UWAGA : w razie trudności w połknięciu kapsułki : otworzyć kapsułkę, ostrożnie
wymieszać zawartość z małą ilością płynu(np. na łyżce) i połknąć otrzymaną zawiesinę .
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Składniki odżywcze
Inulina
Oligofruktoza
Lactobacillus rhamnosus(LR06)
Lactobacillus acidophilus(LA02)
Bifidobacterium longum(BL03)
Bifidobacterium animalis subsp. lactis(BS01)
Streptococus thermophilus(Y08 AF)

1 kapsułka
200 mg
100 mg
1,5 mld bakterii
1,0 mld bakterii
0,5 mld bakterii
0,5 mld bakterii
0,5 mld bakterii
Razem 4mld CFU*

2 kapsułki
400 mg
200 mg
3,0 mld bakterii
2,0 mld bakterii
1,0 mld bakterii
1,0 mld bakterii
1,0 mld bakterii
Razem 8mld CFU*

*CFU - colony forming unit-jednostka tworząca kolonię bakterii
Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników
produktu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą
organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych.

Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii - znajduje się na brzegu blistra i na boku
kartonika.
Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Najlepiej spożyć przed końcem :
Numer partii :
KOD EAN : 5904730411028
Zawartość opakowania: 10 kapsułek po 0,48 g. Ilość netto: 4,8 g
Producent:
TREE PHARMA SP. Z O.O.
UL. STRZESZYŃSKA 33
60-479 POZNAŃ

