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Estabiom baby, płyn, 5 ml
 

Cena: 31,55 zł

Opis słownikowy

Marka Estabiom

Postać płyn

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Probiotyki, Witamina D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Estabiom baby, płyn, 5 ml

Estabiom baby - suplement diety, w trosce o zdrowie i odporność dziecka.

Skład Estabiom baby, płyn, 5 ml

olej s?onecznikowy, Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Bifidobacterium
breve BR03, Fruktooligosacharydy (FOS), stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów
t?uszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, ?rednio?a?cuchowe trójglicerydy,
witamina D (cholekalcyferol), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.

Sk?adniki 5 kropli 7 kropli 10 kropli
Witamina D 400 j.m.

 

560 j.m.

 

800 j.m.

 

Lactobacillus 5 mld CFU* 7 mld CFU* 10 mld CFU*
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rhamnosus GG ATCC
53103

Bifidobacterium breve BR03 1 mld CFU 1,4 mld CFU* 2 mld CFU*

Fruktooligosacharydy (FOS) 15 mg 21 mg 30 mg

*Colony Forming Unit - jednostka tworz?ca koloni?

Działanie Estabiom baby, płyn, 5 ml

W suplemencie diety Estabion baby znajduje się jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakteryjnych Lactobacillus rhamnosus GG
oraz witamina D3, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie kształtującego się układu odpornościowego dziecka.

Dawkowanie Estabiom baby, płyn, 5 ml

Dzieci: 0-6 miesięcy: 5 kropli; 7-12 miesięcy: 8 kropli; od 1 roku życia: 10 kropli.

Określoną ilość produktu odmierzyć przy pomocy dołączonego do butelki kroplomierza, podawać bezpośrednio do jamy ustnej, na
łyżeczkę lub rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu). Przed użyciem mocno wstrząsnąć do uzyskania
jednorodnej zawiesiny. Osad jest naturalną właściwością produktu.

Informacje dodatkowe Estabiom baby, płyn, 5 ml

Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki produktu.
Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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