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Flostrum Baby, krople, 5 ml
 

Cena: 43,99 zł

Opis słownikowy

Postać krople

Producent Adamed

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Probiotyki

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Flostrum Baby, krople, 5 ml

Flostrum Baby - suplement diety zawierający szczepy bakterii Lactobacillus, czyli bakterie kwasu mlekowego, które wspomagają
właściwą florę bakteryjną jelit. Produkt przeznaczony dla niemowląt, młodzieży i osób dorosłych.

Skład Flostrum Baby, krople, 5 ml

Olej s?onecznikowy rafinowany, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Olej
kokosowy ca?kowicie uwodorniony, Lactobacillus reuteri LAB2PRO, substancja
zag?szczaj?ca – mono- i diglicerydy kwasów t?uszczowych, przeciwutleniacz - D-alfa-
tokoferol (naturalna witamina E).

Sk?adniki 7 kropli 14 kropli
Lactobacillus
rhamnosus GG

5 x 109 CFU* 10 x 109 CFU*
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Lactobacillus reuteri 1 x 108 CFU* 2 x 108 CFU*

*CFU - colony-forming unit - jednostka tworz?ca koloni? bakterii.

P?yn ma charakter zawiesiny. Na dnie butelki mo?e by? widoczny osad, który nie
wp?ywa na jako?? produktu.

W suplemencie u?yto systemu otoczkowania Lab2Pro.

Produkt bez glutenu i bez laktozy.

Działanie Flostrum Baby, krople, 5 ml

Bakterie z rodzaju Lactobacillus stanowią element mikroflory jelit i stanowią jej uzupełnienie. Suplement diety Flostrum Baby uzupełnia
dietę w 2 szczepy bakterii (Lactobacillus rhamnosus GG i Lactobacillus reuteri), zarówno w trakcie antybiotykoterapii jak również po.

Dawkowanie Flostrum Baby, krople, 5 ml

Niemowlęta (od pierwszych dni życia) i dzieci w wieku poniżej 12 lat: 7 kropli (0,25 ml) raz dziennie.

Dzieci powyżej 12 roku życia i osoby dorosłe: 14 kropli (0,5 ml) raz dziennie.

Flostrum powinno być aplikowane za pomocą kroplomierze. Przed każdym użyciem buteleczkę należy wstrząsnąć. Suplement diety ma
charakter zawiesiny.

Płyn można również rozpuścić w mleku, wodzie, soku owocowym, temperatura nie powinna przekraczać 37°C (bakterie kwasu
mlekowego są wrażliwe na ciepło) lub podać doustnie.

Informacje dodatkowe Flostrum Baby, krople, 5 ml

Suplement diety ważny jest 30 dni od pierwszego otwarcia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła, wilgoci i promieni słonecznych.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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