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ENTitis, pastylki do ssania, powyżej 3 lat, smak truskawkowy,
30 pastylek
 

Cena: 62,05 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Produkt ENTitis zawiera w swoim składzie szczep Streptococcus salivarius K12, który został wyizolowany z jamy ustnej dziecka, oraz
witaminę D, która m.in. przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. To pierwszy na świecie doustny
preparat z Streptococcus salivarius K12, który produkuje antybiotyki hamujące wzrost drobnoustrojów patogennych, takich jak:
Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae, odpowiedzialnych za infekcje ucha, nosa i gardła.

Wskazania

preparat probiotyczny dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych,
do postępowania dietetycznego w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa, gardła;
w trakcie infekcji wirusowej nosa i/lub gardła; po przebytej anginie (po zakończonej antybiotykoterapii).
w celu wspomagania organizmu w okresie jesienno-zimowym.
dla dzieci przebywających w dużych skupiskach (np. przedszkole, szkoła)

Zalecane spożycie

pastylkę przyjmować przed snem, po umyciu zębów; pastylkę należy ssać powoli przez ok. 5 minut aż do całkowitego rozpuszczenia.
Aby zapewnić jak najdłuższy kontakt substancji aktywnej ze śluzówką gardła, pastylki nie należy rozgryzać ani połykać. Nie należy
popijać bezpośrednio po spożyciu. Nie stosować razem z preparatami o działaniu przeciwbakteryjnym. Jeżeli lekarz, w przypadku
indywidualnego wskazania, zaleci przyjmowanie 2 pastylek dziennie: jedną pastylkę przyjmować po śniadaniu, po umyciu zębów i drugą
pastylkę przed snem po umyciu zębów.
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Składniki

Streptococcus salivarius K12, fruktoza, substancja słodząca: izolmat, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, stearynian
magnezu, naturalny aromat. 100g produktu zawiera: - wartość energetyczna 1134kJ/271kcal, - tłuszcz 0,03g (w tym: kwasy tłuszczowe
nasycone 0,02g), węglowodany 92,38g (w tym: cukry 24,42g), błonnik 0,07g, białko 0,72g, sól 0,03g, - Streptococcus salivarius K12
250miliardów. 1 pastylka zawiera: - wartość energetyczna 11,3kJ/2,7kcal, - tłuszcz 0g (w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 0g),
węglowodany 0,9g (w tym: cukry 0,2g), błonnik 0g, białko 0g, sól 0g, - Streptococcus salivarius K12 2,5miliarda.

Ważne wskazówki

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Do postępowania dietetycznego. Produkt nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie poprzez zmianę normalnej diety. Produkt nie jest przeznaczony do
stosowania pozajelitowego. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych. Produkt odpowiedni dla wegetarian.
Produkt nie przyczynia się do rozwoju próchnicy. Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik
preparatu. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
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