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Entitis baby x 30 sasz o smaku bananowym
 

Cena: 81,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maltodekstryna, proszek bananowy , Streptococcus salivarius K12, cholekalcyferol (witamina D).

Wartość odżywcza w 1 saszetce:

Wartość energetyczna 30 kJ/7 kcal
Tłuszcz 0 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodany 1,8 g

w tym cukry <0,5 g
Błonnik 0 g
Białko 0 g
Sól 0 g
Witamina D 5 µg (200 j.m. 100% RWS)
Streptococcus salivarius K12 5 x 109 CFU 5 miliardów

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
60 g (30 saszetek po 2000 mg)

Charakterystyka
Preparat polecany dla wszystkich niemowląt powyżej 6 miesiąca życia i dzieci, a w szczególności:

dla dzieci przebywających w dużych skupiskach (żłobek, przedszkole)
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dla dzieci mających zwiększoną skłonność do odczuwania dyskomfortu ze strony ucha, gardła w celu odbudowania korzystnej
mikroflory
dla dzieci po zakończonej kuracji antybiotykowej
w celu wspomagania organizmu w okresie jesienno-zimowym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka dziennie przez minimum 3 miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C) w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

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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