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

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

 

 

BioGaia protectis baby krople probiotyczne 5 ml
 

Cena: 60,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent BIOGAIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
BioGaia Protectis Baby to suplement diety w postaci kropli probiotycznych przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Preparat
wyróżnia się prostym i bezpiecznym składem. Przyczynia się do zachowania odpowiedniej liczby bakterii jelitowych u dzieci. Ponieważ
suplement diety dostępny jest w postaci kropli, może być z powodzeniem dodawany do jedzenia lub napojów, a także podawany dziecku
bezpośrednio na łyżce. To zatem bardzo dobre rozwiązanie w przypadku maluchów, które nie są jeszcze w stanie połykać tabletek. W
zaledwie pięciu kroplach znajduje się zalecana dzienna dawka żywych bakterii Limosilactobacillus reuteri, wynosząca 100 milionów.
Produkt może być bezpiecznie stosowany już od pierwszych dni życia. Suplement diety BioGaia Protectis Baby nadaje się także do
długoterminowego przyjmowania.

Suplement diety BioGaia Protectis Baby jest łatwy w aplikacji. Same krople są bezsmakowe, dlatego nie wpływają w żaden sposób na
smak jedzenia i picia, z którym są podawane. Bakterie Limosilactobacillus reuteri są odporne na większość antybiotyków, które
najczęściej podaje się dzieciom w tym wieku. Dzięki temu możliwa jest skuteczna kolonizacja nawet podczas przyjmowania leków.
Suplement diety nie zawiera cukru ani laktozy, a poziom glutenu jest niższy niż wartość graniczna obowiązująca w Unii Europejskiej dla
produktów niezawierających tego białka. Krople nie mogą być podawane z ciepłymi napojami oraz bezpośrednio do ust z butelki, gdyż
mogłoby to zaszkodzić żywym bakteriom. Nie zaleca się przekraczania dziennej dawki. Butelkę – szczelnie zamkniętą – należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Limosilactobacillus reuteri to szczep bakterii, który jest w dużej mierze przystosowany do gospodarza, co wynika z faktu, że od samego
początku uczestniczyły w ewolucji człowieka. Jest to jednocześnie jeden z pierwszych szczepów, który naturalnie występuje w
mikroflorze narodzonych dzieci. Do tej grupy należą Limosilactobacillus reuteri Protectis.

W momencie kontaktu ze śliną bakterie ulegają aktywacji, a tym samym zyskują pełną aktywność metaboliczną. Dzieje się to zatem
jeszcze zanim trafią do żołądka. Szczepy pochodzenia ludzkiego, czyli takie, które można znaleźć w suplemencie diety BioGaia
Protectis Baby, mogą wywierać pozytywny wpływ na zdrowie dziecka i w naturalny sposób kolonizować jego układ pokarmowy. Należy
pamiętać o tym, że w przypadku ekspozycji na wysoką temperaturę lub dużą wilgotność dochodzi do szybszej degradacji bakterii
probiotycznych. Jeśli taka ekspozycja trwa zbyt długo, okres trwałości suplementu ulega skróceniu, jednak jest on nadal bezpieczny w
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użyciu. Krople nie mogą być przechowywane w zamrażarce, ponieważ w takich warunkach doszłoby do zestalenia się warstwy oleju. W
związku z tym bakterie probiotyczne byłyby wystawione na działanie wody, co również przyczyniałoby się do skrócenia okresu
przydatności do spożycia.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność działania suplementu jest jego regularne zażywanie, przy czym sposób i pora
przyjmowania kropli nie są tak istotne. Co za tym idzie, aplikacja jest możliwa zarówno w trakcie posiłku, jak i niezależnie od niego. 
Krople BioGaia Protectis Baby można zmieszać z mlekiem matki lub z preparatem do żywienia niemowląt. W takim przypadku pokarm
powinien zostać spożyty przez dziecko jeszcze tego samego dnia. Dawka nie jest zależna od masy ciała, a wartość 100 milionów jtk na
dobę jest uznawana za bezpieczną i skuteczną. Suplement musi być podawany regularnie, każdego dnia, bowiem poziom bakterii w
jelitach obniża się już w ciągu tygodnia od momentu zaprzestania stosowania kuracji. Ze względu na fakt, iż w okresie niemowlęcym u
większości osób nie dochodzi do kolonizacji przez bakterie Limosilactobacillus reuteri, konieczne jest regularne przyjmowanie
suplementu. Czas, po którym można zauważyć działanie preparatu, jest kwestią indywidualną.

Opis
BioGaia Protectis baby jest suplementem diety, zawierającym opatentowane szczepy bakterii kwasu mlekowego Limosilactobacillus
reuteri Protectis (L. reuteri DSM 17938). Żywe kultury bakterii są istotnym elementem zrównoważonej diety. Limosilactobacillus reuteri
Protectis to szczep bakteryjny będący własnym patentem firmy BioGaia. Ponieważ L. reuteri Protectis występuje naturalnie w ludzkim
organizmie, jest w unikalny sposób przystosowany do bytowania w nim.
Bezpieczeństwo stosowania bakterii Limosilactobacillus reuteri Protectis u dzieci zostało potwierdzone w wielu badaniach klinicznych.
Szczep Limosilactobacillus reuteri Protectis jest jednym z najlepiej przebadanych szczepów bakterii. Był testowany w ponad 150
badaniach klinicznych.

Składniki
olej słonecznikowy, średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT) z oleju z nasion palmy oleistej, Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 (L.
reuteri Protectis)

Stosowanie
Sposób stosowania kropli BioGaia Protectis baby:
Przed użyciem zamkniętą butelkę należy silnie wstrząsnąć.
W celu ułatwienia dozowania kropli, otwór odpowietrzający na zakraplaczu powinien być skierowany do góry. Przechylić butelkę do góry
dnem pod kątem 45°, aby powoli formowały się krople. Krople można podawać na łyżeczce, bezpośrednio na piersi lub po dodaniu do
mleka, wody lub innych napojów. Krople nie zmieniają smaku pokarmów ani napojów.
Stosować 5 kropli raz dziennie.
Nie dodawać do gorących potraw lub napojów, ponieważ wysoka temperatura może zniszczyć żywe kultury bakterii.

Zalecane spożycie: 5 kropli jeden raz dziennie. Zalecana dzienna porcja zawiera minimum 1x10⁸ jtk* (100 milionów) żywych bakterii
Limosilactobacillus reuteri Protectis.

*jtk - jednostka tworząca kolonię bakterii.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Butelkę przechowywać szczelnie
zamkniętą, w suchym miejscu. Chronić zawartość butelki przed wilgocią z zewnątrz (np. śliną, wodą). Po pierwszym otwarciu, zawartość
spożyć w ciągu 3 miesięcy.

Przeciwwskazania
Wewnątrz butelki znajduje się środek osuszający w postaci białego paska, który dodawany jest w celu przedłużenia trwałości produktu.
Środek osuszający jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością i nie nadaje się do spożycia.

Producent
BioGaia AB

Ważne
BioGaia oraz Protectis są znakami towarowymi należącymi do firmy BioGaia AB, Szwecja. Chronione wydanymi patentami EP2040723,
EP2619007.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
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Zawartość opakowania
5

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.
 

Galeria
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