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4 LACTI BABY krople 5 ml
 

Cena: 10,61 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać krople

Producent NORD FARM SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

4 Lacti® BABY to suplement diety w postaci doustnej zawiesiny, zawierający probiotyczny szczep Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103), zasiedlający w sposób naturalny florę bakteryjną przewodu pokarmowego. 5 kropli zawiera 5 miliardów żywych kultur bakterii
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103). Preparat polecany jako uzupełnienie normalnej diety w bakterie zasiedlające przewód
pokarmowy; dla noworodków, niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych.

Składniki:

olej kukurydziany, liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).

Zawartość składników charakteryzujących produkt:
Nazwa składnika w 5 kroplach w 10 kroplach
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 5 x 109 CFU* 10 x 109 CFU*
*CFU (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dzieci w wieku poniżej 12 lat - 5 kropli (5 x 109 CFU Lactobacillus rhamnosus GG), dzieci
powyżej 12 lat oraz dorośli - 10 kropli (10 x 109 CFU Lactobacillus rhamnosus GG)

Sposób przygotowania i sposób użycia: Preparat przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Krople można podać bezpośrednio do jamy
ustnej lub rozpuścić w zimnym lub ciepłym płynie (mleko, woda, sok owocowy) o temperaturze maksymalnie 37°C i podać na łyżeczce,
najlepiej w trakcie posiłków.

Nie 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. Produkt przeznaczony
dla niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
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Numer partii prod./Najlepiej spożyć przed końcem: informacja znajduje się na opakowaniu jednostkowym produktu.

Sposób przechowywania:

Przechowywać 4 Lacti® BABY w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią oraz bezpośrednią ekspozycją na promienie słoneczne. Po pierwszym otwarciu opakowania
bezpośredniego, preparat można stosować przez 30 dni.

Objętość netto: 5 ml

Producent:

NordFarm Spółka z o.o.
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