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Dicoflor baby krople 5 ml
 

Cena: 48,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Dicoflor Baby w postaci kropli z zawiesiną doustną od Bayer jest produktem przeznaczonym już dla niemowląt od 1.
dnia życia, a także dla dzieci oraz młodzieży i osób dorosłych. W składzie wyrobu znajduje się liofilizowany szczep bakterii
probiotycznych, który jest bezpieczny nawet dla najmłodszych pacjentów. Produkt jest pozbawiony glutenu i laktozy, poza tym nie
wymaga przechowywania w lodówce.

Na co jest Dicoflor Baby? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie diety pacjenta w bakterie probiotyczne, a
konkretnie w bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG, które są elementem prawidłowej mikroflory jelitowej dzieci i osób
starszych. Suplement diety jest szczególnie wskazany w trakcie antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu. Znajdzie zastosowanie
również w okresie karmienia mlekiem modyfikowanym. Suplementacja Lactobacillus rhamnosus GG może być pomocna w przypadku
dzieci, które chodzą do żłobka lub przedszkola, poza tym wskazana jest w okresie jesienno-zimowym. Suplement diety Lactobacillus
rhamnosus GG warto stosować również w przypadku podróży do krajów w innej strefie klimatycznej.

W opakowaniu znajduje się 5 ml kropel Dicoflor Baby. W skład 1 kropli suplementu diety wchodzi aż 1 miliard żywych kultur bakterii
Lactobacillus rhamnosus GG. Odpowiednio w 5 kropelkach Dicoflor Baby znajduje się 5 x 109 CFU Lactobacillus rhamnosus GG oraz
składniki pomocnicze, czyli olej kukurydziany. Suplement diety Dicoflor Baby należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w
rekomendowanych przez niego ilościach. Zalecane dawkowanie Dicoflor Baby u niemowląt, dzieci i dorosłych to 5–10 kropli. Suplement
diety najlepiej podawać pacjentom w czasie posiłku i nie należy przekraczać określonego przez producenta dawkowania. Krople mogą
być podawane bezpośrednio do buzi lub po wcześniejszym rozpuszczeniu ich w zimnym napoju, w tym mleku, wodzie lub soku.
Każdorazowo przed odmierzeniem porcji produktu należy wstrząsnąć jego opakowaniem, gdyż na dnie buteleczki może gromadzić się
naturalny osad. Suplementu diety Dicoflor Baby nie należy mieszać z gorącymi napojami czy pokarmami, gdyż zawarte w nim bakterie
są wrażliwe na ciepło.

Suplement diety Dicoflor Baby ma przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie można podawać go każdemu dziecku. Jednym
z nich jest nadwrażliwość na choć jeden z jego składników.
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Dicoflor Baby jest suplementem diety i nie należy traktować go jako zamiennika zbilansowanych posiłków oraz zdrowego życia. Produkt
nie może być przyjmowany w większych dawkach niż te wskazane przez producenta. Ważne jest również to, aby przechowywać go w
sposób prawidłowy, czyli zabezpieczyć go przed dostępem dzieci. Krople Dicoflor Baby nie wymagają przechowywania w lodówce –
potrzebują temperatury pokojowej. Należy je zużyć w nie więcej niż 30 dni od otwarcia buteleczki. Przy przechowywaniu opakowanie
należy chronić przed działaniem źródeł ciepła i przed gwałtownymi zmianami temperatury, a także przed działaniem promieni
słonecznych.

Opis
Dicoflor baby to probiotyk w postaci kropli, który zawiera liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) o
udowodnionym w badaniach klinicznych bezpieczeństwie stosowania.
Produkt ma postać zawiesiny koloru żółtego lub pomarańczowego o zapachu oleju kukurydzianego.
5 kropli zawiera 5 miliardów żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103). Niniejsza ilość jest gwarantowana do
końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.

Składniki
olej kukurydziany, liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)

Wartości odżywcze Zawartość w 5 kroplach Zawartość w 10 kroplach
Składnik
Lactobacillus rhamnosus GG 5 x 10⁹ CFU* 10 x 10⁹ CFU*
CFU* - jednostka tworząca kolonię
bakterii

Stosowanie
Sposób przygotowania i spożycia:
Przed użyciem wstrząsnąć kilkukrotnie w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Krople można podawać bezpośrednio do buzi lub
rozpuścić w zimnym lub ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok owocowy) o temperaturze maksymalnie 37°C. Produkt zaleca się
stosować w trakcie posiłków. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik produktu.

Sposób użycia: niemowlęta, dzieci i dorośli: 5-10 kropli raz dziennie.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywanie
Produkt zawiera żywe kultury bakterii, które są wrażliwe na ciepło, z tego względu nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła,
promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatur.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
Data minimalnej trwałości dotyczy produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.
Po pierwszym otwarciu, produkt należy spożyć w ciągu 30 dni.

Na dnie butelki może być widoczny osad, który jest naturalną właściwością produktu i nie wpływa na jakość produktu.

Przeciwwskazania
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Bayer Sp. z o.o.

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.
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