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4 lacti baby plus krople z pipetą 10 ml
 

Cena: 41,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent NORD FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej kukurydziany, liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, witamina D3 (cholekalcyferol).

7 kropli zawiera:
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 5 x 10 9CFU*
Witamina D3 10 μg (400IU) 200% RWS

* CFU - jednostka tworząca kolonię
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
10 ml

Charakterystyka

4 Lacti Baby Plus to preparat probiotyczny zawierający szczep Lactobacillus rhamnosus GG w postaci doustnej zawiesiny
,zasiedlający w sposób naturalny florę bakteryjną przewodu pokarmowego, wzbogacony witaminą D3 dla wspierania
odporności.
Preparat polecany jako uzupełnienie normalnej diety w bakterie zasiedlające przewód pokarmowy dla noworodków, niemowląt,
dzieci oraz osób dorosłych.
Preparat może być stosowany jako uzupełnienie flory bakteryjnej jelit podczas stosowania antybiotyku oraz przez 3 tygodnie po
zaprzestaniu antybiotykoterapii.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
7 kropli w ciągu dnia. Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym lub ciepłym płynie (mleko, woda, sok
owocowy) o temperaturze maksymalnie 37 °C i podać na łyżeczce, najlepiej w trakcie posiłków.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed wilgocią oraz bezpośrednią ekspozycją na słońce. Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego, preparat można
stosować przez 30 dni.

Producent
Nord Farm Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok.2.43
Warszawa 02-672

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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