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

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

 

 

Coloflor cesario krople doustne dla noworodków i niemowląt
po cesarskim cięciu od pierwszych dni życia 5 ml
(sprzedajemy wyłącznie do odbioru osobistego)
 

Cena: 55,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
rafinowany olej słonecznikowy, skrobia, maltodekstryna, liofilizowane żywe kultury bakterii: Bifidobacterium infantis M-63, Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103), Lactobacillus fermentum (CECT5716) Hereditum®, sacharoza, przeciwutleniacz: cytryniany sodu, chlorek
sodu.

Dzienna porcja (3 krople) zawiera:

 3 miliardy żywych kultur bakterii, w tym 1 miliard żywych kultur bakterii L. rhamnosus GG (ATCC 53103),
1 miliard żywych kultur bakterii L. fermentum CECT5716) Hereditum®
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1 miliard żywych kultur bakterii B. infantis M-63.

Masa netto
Objętość netto: 5 ml

Charakterystyka
Preparat polecany jest dla noworodków i niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie w celu uzupełniania diety w żywe kultury bakterii.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Noworodki i niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie – 3 krople dziennie. Przed spożyciem wstrząsnąć. Preparat należy podawać
bezpośrednio do ust dziecka lub po rozpuszczeniu w letnim płynie lub innym pokarmie. Preparat należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia buteleczki.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

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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