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Acidolac baby krople 10 ml
 

cena: 30,98 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie osłaniające, przeciwbiegunkowe,
przeciwgrzybicze, regenerujące,
wzmacniające

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Lactobacillus rhamnosus

Wskazania biegunka, nadwrażliwość, nietolerancja
pokarmowa, nudności, odbudowa flory
bakteryjnej, wymioty, zaparcia, zatrucie
pokarmowe, zespół jelita drażliwego

Opis produktu
 

Opis:
Acidolac® baby krople suplement diety jest produktem w postaci zawiesiny doustnej. Zawiera szczep bakterii priobiotycznych
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 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

Składniki: średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT (z oleju kokosowego), bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103.

Zalecane spożycie

Produkt przeznaczony dla noworodków, niemowląt, dzieci.
5 kropli dziennie.
Stosowanie produktu u noworodków według indywidualnych zaleceń lekarza.

Acidolac® baby krople suplement diety nie zawiera laktozy, to również produkt bezglutenowy i może być podawany osobom, które nie
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tolerują tych składników.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt zawiera żywe kultury bakterii, które są wrażliwe na ciepło, z tego względu nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła,
promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatur.
5 kropli zawiera 1 miliard żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 . Zawartość bakterii jest gwarantowana do
końca okresu przydatności produktu do spożycia pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.
Po pierwszym otwarciu fiolki, produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Producent

ZF POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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