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Lacidofil 20kaps.
 

cena: 16,33 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy ODBIÓR OSOBISTY

Dawka -

Opakowanie 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)

Postać kaps.

Producent LALLEMAND SAS

Rejestracja

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
helveticus

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat stosuję się jako osłonę podczas kuracji antybiotykowej, przeciwgrzybiczej, oraz po
ich zakończeniu, w celu odbudowy naturalnej mikroflory i pH układu moczowo-płciowego. 

Profilaktycznie preprat stosować mogą również osoby uczęszczające na basen, korzystające
z sauny, jacuzzi, w okresie wakacji, przy zmianie miejsca pobytu, podczas częstych podróży, w
biegunce lub przy zaparciach oraz w nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy.

Działanie:

Uzupełnienie flory bakteryjnej w dwa szczepy  Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus
helveticus R0052.

Skład:

1 kapsułka zawiera 2 x 109 CFU bakterii kwasu mlekowego.

*CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię.
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Substancje pomocnicze: kwas askorbowy, magnezu stearynian, maltodekstryna, żelatyna.

Sposób użycia:

Zapobieganie zaburzeniom flory jelitowej - w trakcie i po antybiotykoterapii, zapobieganie
biegunce podróżnych. Lek należy stosować minimum 10 dni, zaczynając od początku
antybiotykoterapii lub przed/w czasie podróży.

Dzieci poniżej 4 lat: 1 kapsułka na dobę.
Dzieci od 4 do 12 lat: 1-2 kapsułki na dobę.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę.

 

Leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii, nawracające rzekomobłoniaste
zapalenie okrężnicy. Lek należy stosować przez minimum 14 dni.

Niemowlęta: 1 kapsułka na dobę.
Dzieci od 1 do 4 lat: 1 kapsułka 2 razy na dobę.
Dzieci od 4 lat do 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-2 kapsułki 3 razy na dobę.

 

Przechowywanie:

Należy przechowywać w temperaturze 2-8°C, w suchym, ciemnym miejscu, niedostępnym i
niewidocznym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania:

W przypadku uczulenia na którykolwiek składnik leku.
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