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Dicoflor Junior x 12 sasz
 

Cena: 15,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje słodzące: sorbitol, ksylitol, Lactobacillus rhamnosus GG, substancja przeciwzbrylająca, tlenek magnezu, dwutlenek krzemu,
regulator kwasowości, kwas cytrynowy, maltodekstryna, stabilizator: guma arabska, aromat.

1 saszetka zawiera:

Lactobacillus rhamnosus GG 5 x 109 CFU

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
12 g

Charakterystyka

Dicoflor Junior to żywe kultury bakterii w postaci saszetek z proszkiem o przyjemnym smaku owoców leśnych. Delikatny
proszek dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii, szybko rozpuszcza się w buzi, w związku z czym nie wymaga popijania.
Dicoflor Junior to suplement diety zawierający liofilizowane, żywe kultury bakterii Lactobacillus Rhamnosus GG o
udowodnionym w badaniach klinicznych bezpieczeństwie stosowania
 Suplement diety przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia i dorosłych w celu wzbogacenia mikroflory jelitowej między innymi:

w trakcie i po antybiotykoterapii
w okresie jesienno-zimowym
podczas podróży ze zmianą strefy klimatycznej

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1–2 saszetki.
Zawartość saszetki należy wysypać bezpośrednio do ust.
Proszek nie wymaga popijania.
Produkt zaleca się stosować w trakcie posiłków.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

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

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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