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S-biotic krople dla niemowląt, dzieci i dorosłych 10 ml
 

Cena: 29,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej słonecznikowy, bakterie Bifidobacterium breve.

Zawartość w 0,09ml:

480mln* bakterii Bifdobacterium Breve

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 10ml

Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego u niemowląt, dzieci i dorosłych:

w celu wspomagania funkcjonowania jelit u niemowląt, dzieci i dorosłych,
przy skłonnościach do zaparć, rozwolnienia i wzdęć,
podczas kuracji antybiotykowej oraz 5-7 dni po jej zakończeniu.

Przeciwwskazania
Preparatu nie należy przyjmować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Kobiety w ciąży i karmiące przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć:
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niemowlęta: 3 krople (0,09ml) 1 raz na dobę;
dorośli i dzieci: 5 kropli (0,15ml) 1 raz na dobę.

Można podawać bezpośrednio na łyżeczce z letnim lub zimnymi płynami (np. z wodą, mlekiem) lub pokarmem o temperaturze nie
przekraczającej 37C.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

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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