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Osłonka Baby krople 7 ml
 

Cena: 29,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 7 ml

Postać Krople

Producent APOTEX NEDERLAND BV

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Mieszanina żywych kultur bakterii probiotycznych: Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus
thermophilus, stabilizatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, nośnik: olej MCT.

Zawartość w dziennej porcji produktu (10 kropli):
Liofilizat bakterii probiotycznych 5,0 mld bakterii
Lactobacillus casei 2 mld
Lactobacillus rhamnosus 1,5 mld
Bifidobacterium bifidum 0,75 mld
Streptococcus thermophilus 0,75 mld
Wartość energetyczna 16,3kJ/3,9 kcal
Białko 0 g
Tłuszcze 0.47 g
Węglowodany 0 g

Masa netto
Objętość netto: 7 ml

Charakterystyka
Produkt przeznaczony jest dla niemowląt od 3 miesiąca życia i małych dzieci. Osłonka Baby krople jest przeznaczona do postępowania
dietetycznego u niemowląt i małych dzieci:

w ostrej biegunce infekcyjnej, zwłaszcza wirusowej (wywołanej głównie przez rotawirusy)
w trakcie i po zakończeniu antybiotykoterapii w celu zapobiegania biegunce poantybiotykowej
w dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego (np. kolkach, wzdęciach, bólach brzucha).
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
10 kropli dziennie w 1 lub 2 porcjach.
Przed każdym użyciem wstrząsnąć kilka razy. Odkręcić nakrętkę, przechylić butelkę i poczekać aż powstanie kropla. Odmierzyć 5 lub 10
kropli do niewielkiej ilości letniego pokarmu lub płynu (przegotowanej wody, mleka lub jogurtu). Można podawać bezpośrednio na
łyżeczce.
W przypadku antybiotykoterapii podać co najmniej 2 godziny po zastosowaniu antybiotyku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Holandia

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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