
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Flostrum Baby krople, 5 ml
 

Cena: 33,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 ml

Postać krople

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety, bakterie kwasu mlekowego. Przeznaczony do stosowania u dzieci od pierwszych dni życia, młodzieży oraz osób
dorosłych.

Stosowanie
Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 12 lat – 7 kropli (0,25 ml) raz dziennie doustnie.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli – 14 kropli (0,5 ml) raz dziennie doustnie.
Produkt ma postać zawiesiny.
Wstrząsnąć przed użyciem.
Aplikować za pomocą kroplomierza.
Po pierwszym otwarciu zużyć w przeciągu 30 dni.
Można rozpuścić w płynie (np. mleko, woda, sok owocowy o temperaturze max. 37°C) lub podać bezpośrednio do jamy ustnej.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Przeciwwskazania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Składniki
Olej słonecznikowy rafinowany, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, olej kokosowy całkowicie uwodorniony, Lactobacillus reuteri
LAB2PRO, substancja zagęszczająca – mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacz – D-alfa-tokoferol (naturalna
witamina E).

Przechowywanie

nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatur,
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w temperaturze pokojowej,
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ważne
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie
zrównoważonej diety jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pojemność
5 ml

Producent/Podmiot odpowiedzialny
Adamed Consumer Healthcare S.A. Pieńków 149, 05-152 Czosnów
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