
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

ACIDOLAC BABY KROPLE 10ml
 

Cena: 0,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.doustne

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Opis produktu
 

ACIDOLAC BABY KROPLE 10ml

**Opis produktu:**

Acidolac baby krople jest produktem w postaci zawiesiny doustnej. Zawiera szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG
o działaniu korzystnym dla zdrowia, zawarty w formie mikrokapsułek, otrzymywanych dzięki nowoczesnej technologii mikroenkapsulacji.
Pozwala to na znaczące zwiększenie żywotności bakterii probiotycznych w przewodzie pokarmowym.

**Składniki:**

Olej kukurydziany, bakterie kwasu mlekowego zawierające Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (białka mleka).
1 porcja (5 kropli) produktu zawiera: Lactobacillus rhamnosus 1mld (1x10^9 CFU*).
 *CFU-Colony Forming Unit-jednostka tworząca kolonię bakterii.

**Działanie:**

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

**Zalecane spożycie:**

Produkt przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci. 5 kropli dziennie. Stosowanie produktu u noworodków według
indywidualnych zaleceń lekarza. Produkt
jest w postaci zawiesiny, dlatego przed każdym użyciem należy kilkakrotnie, energicznie wstrząsnąć zakręconą fiolką w celu uzyskania
jednorodnej zawiesiny. Po wstrząśnięciu pojawi się naturalne zmętnienie. Produkt należy stosować w trakcie posiłków.
Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym lub ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok owocowy) o
temperaturze maksymalnie 37 stopni Celsjusza. W przypadku niemowląt karmionych piersią, krople można podawać w ściągniętym
mleku matki.
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**Wielkość opakowania:**

10 ml

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

ZF Polpharma SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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