
İçer�k: Natural Astaksant�n, Koenz�m Q10, Alfa L�po�k As�t, V�tam�n B12, 
V�tam�n B2, Fol�k As�t, Selenyum, Ç�nko, Lactobac�llus Cr�spatus, Lactobac�llus
Rhamnosus, Lactobac�llus Reuter�, Lactobac�llus Plantar�um

Bu uyarılar geçm�ştek� herhang� b�r dönemde dah� olsa s�z�n �ç�n geçerl�yse 
lütfen doktorunuza danışınız

ASTABIOTIC nasıl kullanılır
ASTABIOTIC’� da�ma doktorunuzun söyled�ğ� g�b� alınız. Em�n değ�lsen�z doktorunuz �le 
kontrol ed�n�z. Genel olarak  �t�baren günde 1 kapsüldür.

Uygulama yolu ve metodu
Kapsül b�r m�ktar su �le b�rl�kte yutulur.

ASTABIOTIC’� aşağıdak� durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Herhang� b�r �laç kullanıyorsanız ya da ham�lel�k ve emz�rme dönem�ndeysen�z
kullanmadan önce doktorunuza danışın.
Tavs�ye ed�len günlük dozu aşmayınız. 
Gıda takv�yeler� dengel� ve çeş�tl� b�r d�yet�n, sağlıklı b�r yaşam tarzının yer�ne
geçmez.
Üç yaşın altındak� çocuklardan sakınınız.
Kutu üzer�ndek� son kullanma tar�h�ne d�kkat ed�n�z.

ASTABIOTIC kullanmadan önce d�kkat ed�lmes� gerekenler

ASTABIOTIC ned�r ve ne �ç�n kullanılır?

Bu m�krobes�n takv�yes� s�z�n reçetes�z olarak tem�n ed�p b�r doktor yardımı almadan 
eczacınızın tavs�yes� �le hafif b�r hastalığı tedav� etmen�z �ç�nd�r. Buna karşın, y�ne de 
ASTABIOTIC’den en �y� sonuçları alab�lmen�z �ç�n d�kkatl� kullanmanız gerekmekted�r.

   Bu kullanma tal�matını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya �ht�yaç duyab�l�rs�n�z.
   Eğer �lave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
   Bu takv�ye k�ş�sel olarak s�z�n �ç�n reçete ed�lm�şt�r, başkalarına vermey�n�z.
   Bu takv�yen�n kullanımı sırasında doktora veya hastaneye g�tt�ğ�n�zde doktorunuza
   bu bes�n takv�yes�n� kullandığınızı söyley�n�z.
   Bu tal�matta yazılanlara aynen uyunuz. M�krobes�n Takv�yes� hakkında s�ze öner�len 
  dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu KULLANMA TALİMATINI d�kkatl�ce okuyunuz, çünkü s�z�n �ç�n öneml�
 b�lg�ler �çermekted�r.

ASTABIOTIC 30 Kapsül/1 Kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI

Astab�ot�c® metabol�k sendrom, yüksek kolesterol, damar sertl�ğ� g�b� kard�yovasküler
hastalıklara sebep olan durumlarda kl�n�k çalışmalara dayalı dozlarda gerekl� olan
ant�oks�dan ve prob�yot�k komb�nasyonu �le CVD tedav�s�ne yardımcı olan
m�krobes�n takv�yes�d�r.

30 KAPSÜL

Ürün Kategor�s�: Takv�ye Ed�c� Gıda

ASTAbiotic

Detaylı b�lg� �ç�n:
www.orthogen.com.tr

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASTABIOTIC kullandıysanız:
ASTABIOTIC’,� �çerd�ğ�nden çok daha fazla doz kullansanız b�le bunun s�ze zarar vermes� mümkün
değ�ld�r. 

ASTABIOTIC’� kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek �ç�n ç�ft doz almayınız. 

ASTABIOTIC’�n saklanması
ASTABIOTIC’� çocukların göremeyeceğ�, er�şemeyeceğ� yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tar�h�yle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdak� son kullanma tar�h�nden sonra ASTABIOTIC’� kullanmayınız.

25 C’n�n altındak� oda sıcaklığında saklayınız.
Nemden korumak �ç�n or�j�nal ambalajında saklayınız.
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