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Lactinea krople 5 ml
 

Cena: 18,68 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać krople

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Lactinea krople to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od pierwszych dni życia i dzieci.
Do postępowania dietetycznego:
  w trakcie infekcji
  w stanach obniżonej odporności,
  w zaburzeniach gospodarki żelazem.
Jest to pierwsza laktoferyna w Polsce w formie kropli, która zapewnia łatwość i precyzję podania.
Laktoferyna naturalnie występuje w siarze i mleku matki, więc noworodki oraz niemowlęta karmione mieszankami sztucznymi narażone
są na jej niedobory. Dlatego też, warto ją stosować w przypadku dzieci, które karmione są mlekiem modyfikowanym, jak również
karmionych naturalnie w sytuacji obniżonej odporności.

Dzienna porcja 10 kropli zawiera 100 mg laktoferyny oraz 200 j.m. witaminy D3.
Zawarta w składzie witamina D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Jest ona również potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Lactinea posiada w składzie oliwę z oliwek, która może być stosowana w diecie przy alergii.

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu:

10 kropli dziennie. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty. Lekarz może wskazać inny sposób dawkowania.

Sposób użycia:
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Produkt wstrząsnąć przed użyciem do uzyskania jednolitej zawiesiny. Krople dodać do spożywanego pokarmu lub bezpośrednio do ust.
Nie należy mieszać preparatu z gorącymi posiłkami, gdyż laktoferyna jako białko może ulec denaturacji.

Ważne informacje:

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Preparat może stanowić
zagrożenie, gdy przyjmowany jest przez dziecko w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.
Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek
ze składników produktu.

Dodatkowe informacje:

Produkt nie zawiera laktozy, sacharozy i glutenu. Produkt zawiera białka mleka krowiego.

 Warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25ºC), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
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