
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Acidolac Baby krople 10 ml
 

Cena: 30,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej kukurydziany, bakterie kwasu mlekowego zawierające Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103.

5 kropli (zalecana dzienna porcja) zawiera:
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 - 1 mld (1 x 109 CFU*)
*CFU – Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakteri

Charakterystyka

Suplement diety dla noworodków, niemowląt, dzieci.
Acidolac® baby krople suplement diety jest produktem w postaci zawiesiny doustnej. Zawiera szczep bakterii kwasu mlekowego
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 . To bakterie, które występują naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka, są
odporne na działanie soku żołądkowego i kwasów żółciowych. Charakteryzują się łatwością przylegania do nabłonka jelitowego,
dzięki czemu łatwo zasiedlają przewód pokarmowy.
Produkt można stosować w trakcie i po antybiotykoterapii w celu uzupełnienia mikrobioty jelitowej (flory bakteryjnej jelit).
Produkt można stosować także w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym może dojść do
zmian w składzie mikrobioty.
To produkt bezglutenowy oraz bez laktozy i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników.

Stosowanie
5 kropli dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
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Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 5 - 25℃, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i
wilgoci.
Produkt zawiera żywe komórki bakterii, które są wrażliwe na ciepło, z tego względu nie należy narażać produktu na działanie źródeł
ciepła, promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatur.
Po pierwszym otwarciu fiolki produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Masa netto
Objętość netto: 10 ml

Producent
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

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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