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Dierol krople 8 ml
 

Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 8 ml

Postać Krople

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
rafinowany olej z oliwek; Saccharomyces boulardii; glukonian cynku; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Zawartość składników w zalecanej porcji dziennej (22 krople):
Saccharomyces boulardii 250 mg*
Cynk 3 mg (30% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 8 ml

Charakterystyka
Produkt przeznaczony dla niemowląt (od 6 miesiąca życia), dzieci oraz dorosłych.
Kiedy stosować suplement diety Dierol krople:

Od pierwszych chwil przyjmowania antybiotyku, razem z antybiotykiem z wyjątkiem preparatów przeciwgrzybiczych.
Po skończonej antybiotykoterapii, zaleca się kontynuowanie przyjmowania suplementu diety produktu Dierol krople w celu
odbudowy naturalnej mikroflory jelitowej (przez ok. 10 dni)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
niemowlęta i dzieci < 3 roku życia - 11 kropli (0,4 ml) 2 razy dziennie
dzieci ≥ 3 roku życia i dorośli - 22 krople (0,8 ml) raz dziennie
Preparat najlepiej podawać w trakcie posiłku. Wewnątrz butelki znajdują się 2 kuleczki ze stali nierdzewnej, które pomagają w uzyskaniu
jednorodnej zawiesiny. Przed użyciem energicznie wstrząsać butelką przez ok. 15 sekund po czym niezwłocznie odmierzyć odpowiednią
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ilość kropli na łyżeczkę. Podać bezpośrednio doustnie lub dodać do niewielkiej ilości płynu (wody, soku lub mleka) o temperaturze
pokojowej. Popić obficie. Na dnie może tworzyć się osad, który nie stanowi wady produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem. Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

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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