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Diflos zawiesina doustna 5 ml
 

Cena: 29,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent CHIESI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
(nośnik) olej kukurydziany, mikroenkapsulowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG.

5 kropli zawiera:

Lactobacillus rhamnosus GG - 1 x 109 żywych kultur bakterii

Masa netto
5 ml

Charakterystyka

Diflos® jest suplementem diety w postaci zawiesiny doustnej, zawierającym mikroenkapsulowane, żywe kultury bakterii
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).
Zalecany wspomagająco:

w trakcie i po antybiotykoterapii
w przypadku zmiany naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego (w biegunkach o różnej etiologii)
w stanach obniżonej odporności organizmu
w kolkach niemowlęcych

Nie zawiera białek mleka, laktozy, glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Noworodki, niemowlęta i dzieci do 12 roku życia - 5 kropli dziennie. Podawać bezpośrednio do ust dziecka lub wymieszać z wodą,
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mlekiem lub półpłynnym pokarmem o temperaturze max. 25° C.
Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli - 10 kropli dziennie.
Sposób przygotowania do spożycia
Przed użyciem w celu uzyskania jednorodności zawiesiny, suplement diety należy dokładnie wymieszać. W tym celu należy energicznie
wstrząsać buteleczką przez 10 sekund, jednak nie krócej niż do całkowitego wymieszania się kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG
znajdujących się na dnie buteleczki w zawiesinie. Suplement diety Diflos® podczas przechowywania w lodówce lub przed pierwszym
użyciem może mieć tendencję do gęstnienia: jest to naturalna cecha produktu wynikająca z jego właściwości fizykochemicznych.
Butelkę przechylić i powoli, zwiększając stopień nachylenia dozować pożądaną ilość kropli. Zbyt mocne przechylenie butelki może
spowodować nadmierny wyciek zawartości. Odmierzoną porcję można podać bezpośrednio do ust dziecka lub wymieszać w zimnym
lub ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok owocowy) lub w innym półpłynnym pokarmie o temperaturze maksymalnie 25° C.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Produkt zawiera żywe kultury bakterii
(probiotyki), które są wrażliwe na temperaturę. Z tego względu nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie źródeł ciepła,
promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatury. Po pierwszym otwarciu należy przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu
30 dni od otwarcia. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
Chiesi Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

