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Vivomixx krople 10 ml (2 x 5 ml) (sprzedajemy wyłącznie do
odbioru osobistego)
 

Cena: 77,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 x 5 ml

Postać Krople

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vivomixx krople w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, która powinna być stosowana w kroplach,
jest wyrobem dedykowanym noworodkom, niemowlętom i małym dzieciom. W zakrętce produktu od Pharmabest znajduje się liofilizat
żywych kultur bakterii probiotycznych – jego uwolnienie do butelki z olejem sprawia, że powstaje gotowa zawiesina do podawania
najmłodszym w postaci kropli. Produkt jest bezglutenowy i w swojej formule nie zawiera laktozy. Na co jest Vivomixx krople?
Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanego menu u noworodków, niemowląt i małych dzieci w
czasie niedostatecznej kolonizacji ich mikroflory przewodu pokarmowego. Funkcją suplementu diety Vivomixx krople jest
wspomaganie wykształcania się prawidłowej flory układu pokarmowego oraz utrzymania jej odpowiedniej równowagi.

W opakowaniu znajduje się 2 x 5 ml, czyli dwie buteleczki, każda po 5 ml Vivomixx krople. W skład 10 kropli suplementu diety wchodzą
liofilizowane żywe kultury bakterii w ilości 5 x 109 jtk. Są to szczepy Streptococcus thermophilus DSM24731®, Bifidobacterium longum
DSM24736®, Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium infantis DSM24737®, Lactobacillus acidophilus DSM24735®,
Lactobacillus plantarum DSM24730®, Lactobacillus paracasei DSM24733®, Lactobacillus delbruecki ssp. bulgaricus DSM24734®.
Oprócz tego w skład suplementu diety wchodzi olej MCT. Suplement diety należy podawać dzieciom zgodnie z zaleceniami producenta i
w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Vivomixx krople to 10–20 kropli suplementu diety dziennie.

Aby prawidłowo przygotować suplement diety do użytku, należy za pomocą pierścienia otwierającego uwolnić szczepy liofilizowane z
nakrętki i przesypać je w całości do butelki z olejem. Następnie należy całość dokładnie wymieszać oraz zastąpić nakrętkę
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kroplomierzem. Jednorodną zawiesinę można podawać dzieciom bezpośrednio do jamy ustnej bądź po rozpuszczeniu w letnim płynie.
Każdorazowo przed odmierzeniem dawki suplementu diety dziecku należy wstrząsnąć buteleczką kilkukrotnie.

Nie każdy powinien stosować suplement diety Vivomixx krople. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składniki czynne
lub pomocnicze, więc jeśli po przyjęciu suplementu diety u pacjenta pojawią się objawy reakcji alergicznej, powinien produkt odstawić i
zasięgnąć porady lekarza.

Suplement diety Vivomixx krople nie może być traktowany jako substytut zdrowej dziecięcej diety czy też zdrowego trybu życia. Należy
go podawać dzieciom w dawkach nie większych od rekomendowanych. Choć jest przeznaczony już dla najmłodszych dzieci, powinien
być im podawany jedynie pod kontrolą dorosłych, dlatego należy go przechowywać w taki sposób, aby dzieci go nie widziały i nie miały
do niego dostępu. Suplement diety należy przechowywać w lodówce, najlepiej w opakowaniu oryginalnym, chroniąc go przed działaniem
światła i jakimikolwiek źródłami ciepła. Vivomixx krople jest suplementem diety, który należy zużyć w 3 tygodnie od otwarcia.

Składniki
Olej MCT (Medium Chain Triglycerides – trójglicerydy średniołańcuchowe), liofilizowane żywe kultury bakterii 4% (wytworzone z udziałem
mleka): Streptococcus thermophilus DSM24731®, Bifidobacterium longum DSM24736®, Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium
infantis DSM24737®, Lactobacillus acidophilus DSM24735®, Lactobacillus plantarum DSM24730®, Lactobacillus paracasei DSM24733®, 
Lactobacillus delbruecki ssp. bulgaricus DSM24734®.

10 kropli zawiera:

 liofilizowane żywe kultury bakterii 5 x 10 9 jtk

jtk - jednostki tworzące kolonię

Masa netto
Objętość netto: 2 x 5 ml

Charakterystyka
Zawiera liofilizowane żywe kultury bakterii. Przeznaczony do uzupełnienia diety noworodków, niemowląt i małych dzieci, w okresie
niedostatecznej kolonizacji bakteryjnej przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
10 -20 kropli zawiesiny dziennie.
Przed pierwszym użyciem należy przekręcić do oporu nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, celem całkowitego otwarcia dna
pojemniczka umieszczonego w nakrętce i uwolnienia proszku do buteleczki (1). Należy postukać w nakrętkę, by cały proszek trafił do
oleju (2). Odkręcić nakrętkę i sprawdzić czy proszek w całości trafił do buteleczki. Następnie zastąpić nakrętkę kroplomierzem
dołączonym do opakowania. Wstrząsnąć kilkukrotnie do uzyskania jednolitej zawiesiny (3). Krople można podawać bezpośrednio do
jamy ustnej lub po rozpuszczeniu w letnim płynie. Przed każdym użyciem, produkt należy wstrząsnąć kilkukrotnie i odmierzyć zalecaną
ilość kropli. Po zastosowaniu produkt należy szczelnie zamknąć.

Przechowywanie
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 ̊C, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla
dzieci oraz z dala od światła. Produkt zawiera wrażliwe na ciepło bakterie. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie źródeł
ciepła. Zużyć w ciągu 3 tygodni po otwarciu.

Producent
Wyprodukowano w UE
Dystrybutor
Pharmabest Sp. z o.o.
ul. Gintrowskiego 53
02-697 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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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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