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Probiotyk w kroplach APTEO, 10 ml
 

Cena: 29,93 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.doust.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Probiotyk w kroplach, w którym zastosowano bakterie poddane technologii mikrokapsułkowania. Opatentowana technologia
mikrokapsułkowania Microbac TM stanowi barierę ochronną i umożliwia bakteriom przejście przez kwaśne środowisko żołądka, a
następnie dotarcie do jelita, gdzie mogą one wykazywać aktywność biologiczną.

Produkt zawiera 5 mld mikrokapsułkowanych bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w 1 porcji oraz inulina i witaminę D.

Preparat polecany dla niemowląt od 1. dnia życia:
- wspomagająco w celu uzupełnienia mikroflory jelitowej
- jako uzupełnienie diety w sytuacji zmian naturalnej mikroflory jelitowej, spowodowanych czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi
- w okresie jesienno-zimowym
- do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego u dzieci (witamina D)

Składniki:
olej słonecznikowy; mikrokapsułkowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103); inulina; cholekalcyferol (wit.
D) 

Zalecane spożycie: 7 kropli na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. 

Sposób użycia:
Przed użyciem należy energicznie wstrząsać butelką do uzyskania jednolitej zawiesiny (produkt w czasie przechowywania może
wytworzyć osad).

W czasie dozowania butelka powinna być w pozycji pionowej lub przechylonej, co umożliwi pobranie preparatu ze ścianki butelki.

Odkręcić nakrętkę i pobrać zawiesinę dołączoną pipetą.
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Po pierwszym użyciu butelkę zakręcić nakrętką zawierającą pipetę.

Nie podawać kropli dotykając bezpośrednio jamy ustnej dziecka.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Zalecane jest przechowywanie w lodówce, w
temperaturze +4°C do +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed światłem.

Objętość netto: 10 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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