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Dicoflor krop.doustne 5 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Dicoflor, krople, 5 ml

Opis
Dicoflor krople - suplement diety w postaci zawiesiny zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG.
Produkt przeznaczony dla niemowląt i dzieci oraz osób starszych.

Składniki
olej kukurydziany, liofilizowane żywe kultury bakterii (Lactobacillus rhamnosus GG), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych.

Składniki 5 kropli 10 kropli
Lactobacillus rhamnosus GG 5x109 żywych kultur bakterii 10x109 żywych kultur bakterii

Produkt bezglutenowy.

Produkt bez laktozy.

Masa netto
5 ml

Właściwości składników
Dicoflor zawiera żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG. Bakterie te wpływają korzystnie na przewód pokarmowy
zmniejszając tym samym wystąpienie skutków ubocznych związanych z antybiotykoterapią.

Zalecane dzienne spożycie
Osoby starsze, niemowlęta i dzieci: 5-10 kropli.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 
Przed użyciem kilkukrotnie energicznie wstrząsnąć.

Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym lub ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok owocowy) o
temperaturze maksymalnie 37°C.
Produkt zaleca się stosować w trakcie posiłków.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Na dnie butelki może być widoczny osad, który nie wpływa na jakość produktu.

Produkt ma postać zawiesiny koloru żółtego lub pomarańczowego o charakterystycznym zapachu oleju kukurydzianego.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Po pierwszym otwarciu, produkt należy spożyć w ciągu 30 dni.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Dystrybutor
BAYER PHARMA
Aleje Jerozolimske 158
Warszawa

 

Galeria
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