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ENTitis, pastylki do ssania o smaku truskawkowym, 30
pastylek
 

Cena: 49,58 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 pastylek

Postać pastylki do ssania

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Produkt ENTitis zawiera w swoim składzie specyficzny szczep Streptococcus salivarius K12, który został wyizolowany z jamy ustnej
dziecka, oraz witaminę D, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
ENTitis to jedyny w Polsce doustny preparat, w którego skład wchodzi opatentowany szczep S. salivarius K12 kolonizujący jamę ustną i
nosogardziel. Odkrycie szczepu K12 to efekt ponad 30 lat badań naukowych 1-3.
Szczep S. salivarius K12 posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognized As Safe) przyznawany przez amerykańską
Agencję Żywności i Leków.

ENTitis jest polecany dla wszystkich dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych, a w szczególności:

dla osób przebywających w dużych skupiskach (np. przedszkole, szkoła, praca),
dla osób mających zwiększoną skłonność do odczuwania dyskomfortu ze strony ucha, nosa, gardła, w celu uzupełnienia
mikroflory górnych dróg oddechowych,
dla osób po zakończonej kuracji antybiotykowej,
w celu wspomagania organizmu w okresie jesienno-zimowym.

Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia

Dawkowanie i sposób użycia:
Pastylkę należy przyjmować przed snem, po umyciu zębów tak, aby przez noc szczep mógł skutecznie skolonizować jamę ustną i
nosogardziel. 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 antybiotykiem i preparatami o działaniu przeciwbakteryjnym.

Zalecana dzienna porcja:
1 pastylka dziennie przez minimum 3 miesiące.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
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Skład:
Zawartość witamin i innych składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji – 1 pastylka:

Streptococcus salivarius K12 – 1 x 109 CFU* (1 mld)
Witamina D – 5 µg (200 j.m. 100% RWS4)

*CFU – colony-forming unit (jednostka tworząca kolonię)
3RWS – % dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia (dla osób dorosłych)

Składniki: substancja wypełniająca: izomalt; Streptococcus salivarius K12 (mleko); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; aromat, cholekalcyferol (witamina D).
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