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Dicoflor Junior, probiotyk od 3 roku życia, 12 saszetek
 

Cena: 17,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 saszetek

Postać proszek

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Dicoflor Junior to probiotyk w postaci saszetek z proszkiem o przyjemnym smaku owoców leśnych. Przeznaczony dla dzieci powyżej 3
lat i dorosłych. Produkt bezglutenowy. Delikatny proszek, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii, szybko rozpuszcza się w ustach,
w związku z czym nie wymaga popijania. Produkt zawiera liofilizowane, żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG o
udowodnionym w badaniach klinicznych bezpieczeństwie stosowania. 1 saszetka zawiera 5 miliardów żywych kultur bakterii
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).

Zastosowanie
Uzupełnienie diety dzieci powyżej 3 lat i dorosłych w Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).

Zalecane spożycie

Dziennie: 1-2 saszetki.
Zawartość saszetki należy wysypać bezpośrednio na język. Produkt zaleca się stosować w trakcie posiłków.

Skład
Substancje słodzące: sorbitol, ksylitol, Lactobacillus rhamnosus GG, substancje przeciwzbrylające: tlenek magnezu, dwutlenek krzemu,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, maltodekstryna, stabilizator: guma arabska, aromat.

Zawartość w 1 saszetce: Lactobacillus rhamnosus GG 5 x 10⁹ CFU*
Zawartość w 2 saszetkach: Lactobacillus rhamnosus GG 10 x 10⁹ CFU*
*CFU - jednostka tworząca kolonie bakterii.

Przechowywanie

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.
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu oraz w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt nie wymaga przechowywania w lodówce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
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