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+48 42 279 41 31

Biopron Kids+ x 30 kaps
Cena: 48,05 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

30 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

WALMARK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
skrobia ziemniaczana, inulina, kompleks bakterii: Lactobacillus rhamnosus (GG) (Rosell®-343), Lactobacillus helveticus (Rosell®-52),
Bifidobacterium infantis (Rosell®-33), Bifidobacterium bifidum (Rosell®-71) (zawiera mleko,soję i ich pochodne), kapsułka (otoczka
kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu); fruktooligosacharydy, kwas L-askorbinowy, chlorowodorek
pirydoksyny
1 kapsułka zawiera:
Kompleks probiotyczny (4 szczepy żywych mikroorganizmów): Lactobacillus rhamnosus (GG) (Rosell®-343), Lactobacillus
helveticus (Rosell®-52), Bifidobacterium infantis (Rosell®-33), Bifidobacterium bifidum (Rosell®-71) - 3 x 109 CFU
Inulina - 150,0 mg*
Fruktooligosacharydy - 50,0 mg *
Witamina C - 24,0 mg (30% RWS)
Witamina B6 - 0,35 mg (25% RWS)
CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
19,9 g
Charakterystyka
BIOPRON® KIDS+ to kombinacja 4 szczepów bakterii probiotycznych i ważnych witamin B6 i C.
Probiotyki to jedne z żywych mikroorganizmów żyjących w jelitach. Ich suplementacja zalecana jest do zachowania równowagi
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flory bakteryjnej przewodu pokarmowego (np. po antybiotykoterapii).
Produkt przeznaczony jest do długotrwałego podawania zapewniając prawidłową suplementację oraz prawidłowy przebieg
funkcji psychologicznych (wit. B6 i C) .
BIOPRON® KIDS+ jest odpowiedni do podawania podczas zażywania antybiotyków oraz po zakończeniu antybiotykoterapii, jako
uzupełnienie diety. BIOPRON® KIDS+ dobrze jest podawać dzieciom także przed i podczas wakacji, okresu w którym warto
uzupełnić dietę w celu zachowania prawidłowej pracy jelit.
BIOPRON® KIDS+ zawiera szczepy probiotyczne zapewniając zachowanie równowagi flory jelitowej.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 1 roku życia.
Stosowanie
Dzieci od 12. miesiąca życia i dorośli 1 kapsułka do otwierania podczas posiłku jeden raz dziennie. Kapsułki można rozpuszczać
bezpośrednio w wodzie lub mieszać z mlekiem albo innym pokarmem o temperaturze pokojowej. Nie należy mieszać z płynami o
temperaturze wyższej niż 40°C.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie wystawiać na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Producent
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy
Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec
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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