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Lactostad dla dzieci 7 ml x 5 amp o smaku truskawkowym
 

Cena: 33,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 5 amp

Postać Ampułki

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
W korku dozującym:
Bifidobacterium lacis BI-04TM (ATCC:SD5219), Lactobacillus acidophilus La-14TM (ATCC:SD5212), Lactobacillus plantarum Lp-115TM
(ATCC:SD5209), Lactobacillus paracasei Lpc-37TM (ATCC:SD5275), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: talk, amid kwasu nikotynowego (niacyna), D-
pantotenian wapnia, betaglukany, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy i
cyjanokobalamina.
W buteleczce:
woda, fruktoza, arabino-galakto-oligosacharydy, substancja konserwująca: benzoesan sodu E211, aromaty, substancja zagęszczająca:
karagen, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, substancja konserwująca: kwas sorbowy E200, zagęszczony żel z liści
aloesu zwyczajnego (Aloe vera), regulator kwasowości: cytrynian sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

1 buteleczka zawiera: 

Arabino-galakto-oligosacharydy 354,60 mg*
Niacyna 4,8 mg (30%)
Kwas pantotenowy 1,95 mg (33% RWS)
Betaglukany 1 mg*
Witamina B6 0,51 mg (36% RWS)
Aloes zwyczajny 0,5 mg*
Tiamina (witamina B1) 0,39 mg (35% RWS)
Kwas foliowy 64 mcg (32% RWS)
Witamina B12 0,9 mcg (36% RWS)
Bifidobacterium lacis 1,875x1010 CFU
Lactobacillus acidophilus 0,5x1010 CFU
 Lactobacillus plantarum 1x109 CFU
Lactobacillus paracasei 2,5x108 CFU
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* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
5 buteleczek po 7 ml

Charakterystyka

Lactostad dla dzieci to suplement diety będący połączeniem żywych kultur bakterii probiotycznych, poli - i oligosacharydów oraz
witamin z grupy B.
Każda pojedyncza buteleczka zawiera bardzo wysokie stężenie żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej - co najmniej 25
miliardów wyjściowo w jednej buteleczce. Wyselekcjonowane, żywe kultury bakterii kolonizują mikroflorę przewodu
pokarmowego, odgrywając istotną rolę w obronie organizmu przed patogenami. Witaminy z grupy B uzupełniają niedobory
witamin wynikające z zaburzeń flory bakteryjnej jelit oraz poprawiają metabolizm bakterii fermentacji mlekowej.
Lactostad dla dzieci pomaga przywrócić równowagę flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.
Lactostad dla dzieci nadaje się do stosowania podczas antybiotykoterapii, zmiany diety, trybu życia, przeciążenia nauką,
aktywnością fizyczną lub stresem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dla utrzymania prawidłowej flory jelitowej
1 buteleczka dziennie przez okres 5 dni
W przypadku zaburzonej równowagi flory jelitowej lub podczas antybiotykoterapii
1 buteleczka dziennie przez okres 10 dni
Sposób przyjmowania:
1. Dokręcić korek do oporu (utrzymując buteleczkę w pozycji pionowej), aby proszek przedostał się do płynu.
2. Silnie wstrząsnąć w celu uzyskania zawiesiny.
3. Odkręcić korek i wypić zawiesinę
Należy przyjmować po głównym posiłku w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, najlepiej w temperaturze od 15°C do 25°C. Nie trzeba przechowywać w lodówce.

Producent
Biodue S.p.A Via R.Guttuso,1
Loc.Sambuca Val di Pesa, 50028 Tavarnelle Val di Pesa, włochy
Informacji o produkcie udziela: 
STADA Poland Sp.z o.o., Aleja 3 Maja 6, 05 - 501 Piaseczno

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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