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Flostrum Baby krople 5 ml
 

Cena: 32,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
olej słonecznikowy rafinowany, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, olej kokosowy całkowicie uwodorniony, Lactobacillus reuteri
LAB2PRO, substancja zagęszczająca – mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacz – D-alfa-tokoferol (naturalna
witamina E).

7 kropli zawiera:

 Lactobacillus rhamnosus GG 5 x 109 CFU
Lactobacillus reuteri 1 x 108 CFU

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
Objętość netto: 5 ml

Charakterystyka
Flostrum Baby to suplement diety zawierający żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG i Lactobacillus reuteri. Produkt jest
przeznaczony do stosowania u dzieci od pierwszych dni życia, młodzieży oraz osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 12 lat – 7 kropli (0,25 ml) raz dziennie doustnie.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli  – 14 kropli (0,5 ml) raz dziennie doustnie.
Flostrum Baby można rozpuścić w płynie (mleko, woda,sok owocowy o temperaturze max. 37°C lub bezpośrednio do jamy ustnej.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po pierwszym otwarciu zużyć w przeciągu 30 dni.

Producent
Adamed Consumer Healthcare
Pieńków 149
05-152 Czosnów

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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