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Alflorex, 30 kapsułek
 

Cena: 46,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent BIOCODEX POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

SYMBIOSYS Alflorex® to suplement diety, który wspiera równowagę Twojej mikrobioty. Nie wszystkie szczepy bakterii są takie same, a
każdy z nich jest specyficzny, nawet w grupie bifidobakterii. SYMBIOSYS Alflorex® jest jedynym produktem w Europie, który zawiera
unikalny szczep Bifidobacterium infantis 35624®, wyizolowany z przewodu pokarmowego zdrowej osoby. Szczep Bifidobacterium
infantis 35624® był dokładnie badany przez 15 lat przez Alimentary Health Ltd. i APC Microbiome Institute, jedną z wiodących na
świecie instytucji zajmujących się jelitami. W trakcie ponad 15 lat badań prowadzonych przez naukowców i gastroenterologów z
Alimentary Health Ltd. oraz z APC Microbiome Institute szczep został szczegółowo opisany i przebadany pod kątem naukowym.

Czy preparat SYMBIOSYS Alflorex® jest dobrze tolerowany?
Preparat SYMBIOSYS Alflorex® jest dobrze tolerowany.* Przez ostatnie 10 lat szczep Bifidobacterium infantis 35624® był stosowany
przez tysiące pacjentów w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Ponadto preparat SYMBIOSYS Alflorex® jest produkowany
zgodnie ze standardami produkcji suplementów diety; nie zawiera glutenu, laktozy.

Czy SYMBIOSYS Alflorex® może być przyjmowany z innymi suplementami diety lub lekami?
Nie występują żadne znane interakcje z suplementami diety ani lekami. Jednak Bifidobacterium infantis 35624® jest szczepem bakterii,
dlatego na jego własności mogą negatywnie wpływać antybiotyki.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania preparatu SYMBIOSYS Alflorex® z lekami należy skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą.

* Lyseng-Williamson KA., Bifidobacterium infantis 35624 as a probiotic dietary supplement: a profile of its use; Drugs Ther Perspect August 2017, Volume 33, Issue 8, pp 368–374.

Aby zagwarantować optymalne warunki przechowywania szczepu 35624® specjalnie zaprojektowano zatyczkę. Aby otworzyć tubę,
złam pierścień uszczelniający, a następnie wypchnij zatyczkę do góry. Dokładnie zamknij opakowanie po każdym otwarciu.

Jak stosować SYMBIOSYS® Alflorex?
1. Przyjmuj 1 kapsułkę SYMBIOSYS Alflorex® dziennie przez co najmniej 4 tygodnie.
2. Aby otworzyć tubę, złam pierścień uszczelniający, a następnie wypchnij zatyczkę do góry. Dokładnie zamknij opakowanie po każdym
otwarciu.
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3. Spożyj SYMBIOSYS Alflorex® w ciągu 30 dni od otwarcia opakowania.
4. Przechowuj SYMBIOSYS Alflorex® w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowuj w lodówce.
5. Wszystkie leki i suplementy, w tym SYMBIOSYS Alflorex®, należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Kapsułkę SYMBIOSYS Alflorex® przyjmuj raz dziennie, popijając szklanką wody.
Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
SYMBIOSYS Alflorex® możesz przyjmować o każdej porze dnia. Zażywaj go w czasie, który jest wygodny i łatwy do zapamiętania: na
przykład każdego ranka podczas śniadania.

Przechowywanie:
Przechowuj SYMBIOSYS Alflorex® w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowuj w lodówce.
Spożyj SYMBIOSYS Alflorex® w ciągu 30 dni od otwarcia opakowania.
Wszystkie leki i suplementy, w tym SYMBIOSYS Alflorex®, należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Na początku stosowania preparatu możesz zaobserwować zmiany w funkcjonowaniu jelit. Ten okres adaptacyjny jest przejściowy i
normalny, dlatego w takiej sytuacji kontynuuj stosowanie preparatu jako stałej części dnia. SYMBIOSYS Alflorex® nie powinien
zastępować zdrowego trybu życia oraz zróżnicowanej i zbilansowanej diety.

Skład:
SYMBIOSYS Alflorex® to produkt zawierający unikalny szczep bakterii Bifidobacterium infantis 35624®. W każdej kapsułce preparatu
SYMBIOSYS Alflorex® znajduje się 1 miliard bakterii.

Składniki:
Skrobia kukurydziana, hydroksypropylometyloceluloza, bakterie Bifidobacterium infantis szczep 35624®, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, sacharoza, trehaloza, barwnik: dwutlenek tytanu, stabilizator: cytrynian sodu.
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