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Multilac Baby synbiotyk krople 5 ml
 

Cena: 25,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-, Fruktooligosacharydy, Lactobacillus
rhamnosus

Opis produktu
 

Składniki
olej słonecznikowy, Lactobacillus rhamnosus GG, fruktooligosacharydy, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
estryfikowane kwasem cytrynowym.

6 kropli zawiera:

Liofilizat bakterii Lactobacillus rhamnosus GG 5 x 109 CFU
Fruktooligosacharydy 15 mg*

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Charakterystyka
Produkt przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i dorosłych. Wspomagająco w trakcie i po antybiotykoterapii. W sytuacji zmian
naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego, spowodowanych czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Do stosowania także w
sezonie jesienno-zimowym.

Stosowanie
6 kropli 1 raz na dobę. Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym albo ciepłym płynie (np.
woda,mleko, sok owocowy) o temperaturze nieprzekraczającej 37°C. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób
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niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem. Po pierwszym otwarciu butelki produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Masa netto
Objętość netto: 5 ml

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 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.
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