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ENTITIS 30 pastylek do ssania o smaku miętowym
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

ENTITIS 30 pastylek do ssania o smaku miętowym 

 

Wskazania

ENTitis to preparat do postępowania dietetycznego:

•      w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa, gardła (ENT)

•      w trakcie infekcji wirusowej nosa i/lub gardła

•      po przebytej anginie

•      dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych

 

Działanie

Produkt ENTitis został opracowany z myślą o zminimalizowaniu ryzyka infekcji ucha, nosa i gardła u dzieci i dorosłych. ENTitis to efekt
ponad 30 lat badań naukowych.
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ENTitis zawiera opatentowany składnik Bactoblis® BLIS K12.

DZIAŁANIE POTWIERDZONE W BADANIACH NAUKOWYCH

Preparat skrojony na miarę - Zawiera w swoim składzie pro biotyczny szczep Streptococcus salivarius K12, który został wyizolowany z
jamy ustnej dziecka odpornego na nawracające infekcje ucha, nosa i gardła.

Opatentowana i unikalna formuła - To pierwszy na świecie doustny preparat z Streptococcus salivarius K12, który produkuje lantybiotyki
hamujące wzrost drobnoustrojów patogennych, takich jak: Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae, odpowiedzialnych za
infekcje ucha, nosa i gardła.

Skuteczność działania - Skuteczność działania Streptococcus salivarius K12, zawartego w preparacie ENTitis, została potwierdzona
wieloma badaniami

Wysoki profil akceptacji - Preparat nie powoduje skutków ubocznych i jest chętnie przyjmowany przez najmłodszych. Pastylki do ssania
mają pyszny truskawkowy smak.

 

Sposób użycia

Zalecana dzienna porcja:

w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa i gardła (ENT): 1 pastylka dziennie przez 3 miesiące,

w trakcie infekcji wirusowej nosa i/lub gardła: 1 pastylka dziennie przez 14 dni

po przebytej anginie (po zakończeniu antybiotykoterapii): 1 pastylka dziennie przez 3 miesiące.

W zależności od zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.

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.

 

Składniki

Streptococcus salivarius K12, fruktoza, maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, stearynian magnezu E 470b;
naturalny aromat miętowy. 
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