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Compliflora baby krople 5 ml
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Kremy

Producent SIROSCAN

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
oliwa z oliwek, mikroenkapsulowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Bifidobacterium lactis BS01,
substancja przeciwzbrylająca - węglan wapnia ,przeciwutleniacze: kwas L-askorbinowy i octan d-alfa tokoferylu

Wartość odżywcza 100 ml:
Wartość energetyczna 3340kJ 812 kcal
Tłuszcz 86,5 g
Węglowodany 2,5 g
Błonnik 0 g
Białko 2,10 g
Sól 0 g
Szczepy bakterii kwasu mlekowego:
Lactobacillus rhamnosus GG 1,15x10/12 CFU*
Bifidobacterium lactis BS01
1,15 x 1012 CFU*
* - CFU - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
5 ml

Charakterystyka
Preparat przeznaczony jest do postępowania dietetycznego:

w biegunkach o różnej etiologii
w alergiach pokarmowych
w przypadku obniżonej odporności
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w okresie antybiotykoterapii

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Jeśli produkt był przechowywany w lodówce, należy odczekać kilka minut przed podaniem. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć do
momentu uzyskania jednolitej zawiesiny. Krople można podawać bezpośrednio (zakropienie do jamy ustnej, bądź na łyżeczkę) lub dodać
do zimnego lub letniego płyn (przegotowana woda, mleko, sok owocowy lub jogurt) i podać na łyżeczce. Produkt zaleca się przyjmować
podczas posiłków.

Przechowywanie
Preparat zawiera żywe kultury bakterii, które są wrażliwe na ciepło i zwiększoną wilgoć, należy go przechowywać w temperaturze poniżej
20°C.
Chronić przed światłem i nagłymi zmianami temperatur.
Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Producent
Wytwórca:
Pamex Pharmaceuticals GmbH
In der Stelzbac
Dystrybutor w Polsce:
Siroscan Sp.zo.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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