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Dicoflor Elektrolity x 12 saszetek (6 porcji)
 

Cena: 29,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Porcja preparatu Dicoflor Elektrolity składa się z saszetki A (liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG) oraz
saszetki B (elektrolity i glukoza).
saszetka A: maltodekstryna, liofilizowane żywe kultury bakterii (Lactobacillus rhamnosus GG).
saszetka B: glukoza, cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, aromat bananowy.

1 porcja (saszetka A + B) zawiera 5 miliardów żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), elektrolity i glukozę.

Wartość odżywcza w jednej porcji (6,8g):
wartość energetyczna – 99,9kJ/23,5kcal
tłuszcz – 0,002g, w tym: kwasy tłuszczowe – 0,001g
węglowodany – 5,4333g, w tym: cukry – 3,385g
białko – 0,002g
sól – 0,69g
Lactobacillus rhamnosus GG – 5 x 109 żywych kultur bakterii.

Składniki w jednej porcji:
glukoza – 14,975g/l
sód – 1,378g/l
chlorki – 1,32g/l
potas – 0,787g/l
cytryniany – 2,701g/l
Osmolarność 232,657mOsm/litr.

Masa netto
40,8 g
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Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego w trakcie biegunki w celu:

uzupełnienia diety w bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG, stanowiące składnik prawidłowej mikroflory
jelitowej
uzupełnienia diety w sole mineralne i wyrównania zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej

Dicoflor Elektrolity to preparat o smaku bananowym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny, przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecane spożycie: jednorazowo zawartość 1 saszetki A i 1 saszetki B dziennie lub według wskazań lekarza.
Zawartość saszetek A i B należy rozpuścić w 200 ml wody i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C., w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie wymaga przechowywania w lodówce. Ze
względu na wrażliwość żywych kultur bakterii na ciepło należy je chronić przed działaniem źródeł ciepła i promieni słonecznych.

Producent
Bayer Sp. z o.o.
ul. Al.Jerozolimskie 158
02-326 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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