(FLORIUM)

Склад (1 капсула): лактобактерій Lactobacillus crispatus LBV88 не
менше 100×109 КУО/г – 40 мг, Lactobacillus rhamnosus LBV96 не менше
100×109 КУО/г – 40 мг, Lactobacillus gasseri LBV150 не менше 100×109
КУО/г – 12 мг, Lactobacillus jensenii LBV116 не менше 100×109 КУО/г – 8 мг.
Допоміжні речовини: фруктоолігосахариди, крохмаль кукурудзяний,
кремнію діоксид, магнію стеарат.
Капсула: гідроксипропілметилцелюлоза, титану діоксид.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як дієтична
добавка до раціону харчування – джерело живих лактобактерій. Сприяє
підвищенню імунітету та нормалізації кишечної та вагінальної мікрофлори у жінок.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання: діти, індивідуальна чутливість до компонентів. При
будь-якому відчутті дискомфорту після вживання продукту слід негайно
припинити його вживання та звернутися до лікаря.
Застереження: не використовуйте продукт після закінчення терміну
придатності, зазначеного на упаковці.
Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі двічі на день (зранку та ввечері) за 30 хв до їжі. Запити склянкою води або іншого напою.

Термін вживання: 1 тиждень. За необхідності курс повторити
через 3 місяці.
Калорійність 100 г продукту: 456 ккал (1908 кДж).
Поживна цінність 100 г продукту: білків – 4,8 г, жирів – 0,4 г,
вуглеводів – 37,6 г.
Форма випуску: капсули по 325 мг, по 14 капсул у флаконі,
по 1 флакону в упаковці;
капсули in bulk № 1000 в упаковці.
Строк придатності: 2 роки від дати виготовлення.
Строк придатності після першого розкриття флакона – 1 місяць.
Умови зберігання: Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при
температурі не вище 25 °С. Не заморожувати! Зберігати у недоступному
для дітей місці.
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Виробник: «С.І.І.Т. С.р.л.», Віа Аріосто, 50/60 – 20090
Треццано суль Навільйо, Мілан, Італія, тел. +3902484352276.
Імпортер: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37.
Телефон / факс: +380(57) 766-07-44.
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Вироблено для: «Ананта Медікеар Лтд.», Сьют 1, 2 Стейшн Корт,
Імперіал Варф, Таунмед Роад, Фулхам, Лондон, SW6 2PY,
Велика Британія, тел./факс +44-20-73719666.

