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Acidolac Baby, krople doustne, 10 ml
 

Cena: 36,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krople doustne

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus

Wiek od 1 dnia życia

Opis produktu
 

Opis
Acidolac Baby krople doustne, suplement diety dla noworodków, niemowląt, dzieci w postaci zawiesiny doustnej. Zawiera szczep bakterii
kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103. To bakterie, które występują naturalnie w przewodzie pokarmowym
człowieka, są odporne na działanie soku żołądkowego i kwasów żółciowych. Charakteryzują się dużą łatwością do przylegania do
nabłonka jelitowego, dzięki czemu łatwo zasiedlają przewód pokarmowy.

Zastosowanie
Uzupełnienie mikrobioty jelitowej w trakcie i po antybiotykoterapii, w podróży ze zmianą strefy klimatycznej.

Zalecane spożycie
Dziennie: 5 kropli.

Skład
Olej kukurydziany, bakterie kwasu mlekowego zawierające Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103.
5 kropli zawiera: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 1 mld (1 x 10^9 CFU*).
*CFU – Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii.

Przechowywanie

W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 5 - 25oC.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.
Produkt zawiera żywe komórki bakterii, które są wrażliwe na ciepło, z tego względu nie należy narażać produktu na działanie
źródeł ciepła, promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatur.
Po pierwszym otwarciu fiolki produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
organizmu.
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