Csak szájon át

Gluténmentes

Felnotteknek
naponta

1

tasak

Tájékoztató

étrend-kiegészítô por tasakban édesítôszerrell
Bacillus Clausii (SIN) spórával, cinkkel és szelénnel
Az immunrendszer normál működéséért!
Mi a Normaflore Immune étrend-kiegészítő por tasakban édesítőszerrel?
A Normaflore Immune egy szájon át szedhető, por formájú, tasakos kiszerelésű, kombinált
étrend-kiegészítő készítmény, ami hatóanyagként 6 milliárd Bacillus clausii (SIN) spórát
valamint cinket és szelént tartalmaz. A cink és a szelén az ún. esszenciális nyomelemek közé
tartoznak. A Bacillus clausii az emberi bélflóra természetes része, a bél normál flórájához
tartozó baktériumtörzs. A készítmény a Bacillus clausii SIN törzsének spóráit tartalmazza. A
spóraformának köszönhetően jobban ellenáll hőhatásoknak, a gyomorsavnak és az emésztőenzimeknek, így sértetlenül éri el a béltraktust.
Ősszel és a tél folyamán a hűvösebb idő beköszöntével, valamint a tél elmúltával, a tavaszi
fáradtság idején ásványianyag-tartalékaink megcsappanhatnak, melynek hatására érzékenyebbek lehetünk a különböző kórokozók támadásaira. Ugyanakkor az egészséges bélflórának is szerepe van az immunrendszer fenntartásában, így annak megfelelő működése rendkívül fontos.
A cink és szelén hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez, így támogatást
nyújthatnak a szervezetnek, amikor a legnagyobb szükség van rá: például a megbetegedéses őszi-téli időszakban, valamint a tavaszi fáradtság idején.
A készítmény xilit édesítőszerrel készül, dobozonként 12 db tasakot tartalmaz.
•
•
•
•

A cink és a szelén is hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez.
A cink és a szelén is hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez
A cink szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.
A cink részt vesz a normál szénhidrát-anyagcserében, az A-vitamin és a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.
• A cink részt vesz a normál sav-bázis egyensúly fenntartásában.
• A cink részt vesz a zsírsavak normál anyagcseréjében.
Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók:
A készítmény ajánlott adagja:
Felnőttek részére: naponta 1 tasak.
18 évesnél fiatalabb gyermekek számára a készítmény szedése nem ajánlott.
Az alkalmazás módja:
Öntse a tasak tartalmát közvetlenül a szájába. Folyadék nem szükséges a készítmény bevételéhez. Xilit édesítőszerrel készül.
A készítmény csak szájon át alkalmazható! Egyéb módon használni tilos! Súlyos anafilaxiás reakciók, például anafilaxiás sokk fordultak elő helytelen alkalmazási mód esetén.
Antibiotikum alkalmazása esetén a Normaflore Immune bevétele az antibiotikum két adagjának bevétele közötti időben történjen.

Az alkalmazással kapcsolatos egyéb figyelmeztetések:
Ez a készítmény étrend-kiegészítő és nem gyógyszer. Ne lépje túl az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges
életmódot! Az egészséges életmód követése alapvetően fontos.
18 éves kornál fiatalabb gyermekek részére a készítmény szedése nem ajánlott.
Terhességet tervező, illetve várandós vagy szoptató nők nem szedhetik ezt a készítményt! Ne szedje a készítményt, ha az összetevők bármelyikére allergiás vagy érzékeny!
Összetevők:
édesítőszer: xilit, tömegnövelő szer: mikrokristályos cellulóz-cellulóz gél, Bacillus clausii
(SIN) spóra, cink-glükonát, lesülést gátló anyag: szilícium-dioxid (nano), krém aroma és eper
aroma, nátrium-szelenit.
Gluténmentes. GMO mentes.
Összetétel:
Hatóanyag
Bacillus clausii (SIN) spóra
Cink
Szelén

Mennyiség az ajánlott
napi adagban (1 tasak)
6 milliárd CFU***
5 mg
62,5 µg

NRV* %
**
50%
114%

* NRV = felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték.
** Nincs ajánlott beviteli érték
*** CFU: colony forming unit, azaz kolónia-képző egység
Minőségét megőrzi a dobozon, valamint a címkén feltüntetett idő (minőségét megőrzi:
hónap, év) hónapjának végéig.
Tárolás: 30°C alatt tárolandó.
Gyermekektől elzárva tárolandó!
Dobozonként 12 darab tasakot tartalmaz. Nettó tömeg (12 tasak): 24 g
Forgalmazza:
SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5., Magyarország
Gyártja:
SANOFI S.r.l.
Viale Europa 11, Origgio (VA)
21040 Olaszország

