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ENTitis Baby prosz. 30 sasz.
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Producent POLSKI LEK

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ENTitis Baby, proszek do rozpuszczania w saszetkach, smak neutralny, 30 szt.

Opis
ENTitis baby - suplement diety, przeznaczony dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia i dzieci.

Smak neutralny.

Składniki
maltodekstryna, Streptococcus salivarius K12, cholekalcyferol (witamina D).

Wartość odżywcza 100 g 1 saszetka % RWS*
Wartość energetyczna 1525 kJ / 364 kcal 31 kJ / 7 kcal
Tłuszcz, w tym: kwasy tł. nasycone <0,5 g 0 g 0 g 0 g, Węglowodany, w tym: cukry 90 g 11 g 1,8 g <0,5 g, Błonnik 0 g 0 g, Białko 0 g 0 g,
Sól <0,01 g 0 g Witamina D 250 µg 5 µg (200 j.m.) 100%, Streptococcus salivarius K12 250x109 CFU 5x109 CFU
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
CFU - jednostki tworzące kolonie. Ilość gwarantowana w momencie pakowania.

Masa netto
60 g

Właściwości składników
Szczep Streptococcus salivarius K12 kolonizuje jamę ustną i nosogardziel. Wspiera produkcję lantybiotyków zwanych substancjami
hamującymi, działając antagonistycznie na drobnoustroje patogenne.

Zalecane dzienne spożycie
1 saszetka dziennie przez minimum 3 miesiące.

Zawartość saszetki ENTitis baby należy przyjmować przed snem po umyciu zębów, tak, aby przez noc szczep mógł skutecznie
skolonizować jamę ustną i nosogardziel.

ENTitis baby należy podawać dziecku przez około 5 minut tak, aby maksymalnie wydłużyć kontakt preparatu ze śluzówką jamy ustnej
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 dziecka W tym celu można wykorzystać smoczek dziecka.

Otwórz saszetkę i wysyp jej zawartość do czystego kieliszka. Wilgotny smoczek zanurz w proszku. Smoczek z proszkiem umieść w buzi
dziecka i poczekaj ok. 30 sekund, aż proszek się rozpuści. Powtarzaj czynność do momentu aż podasz dziecku całą porcję z saszetki.

ENTitis baby można również podawać w postaci zawiesiny doustnej za pomocą specjalnego smoczka do podawania preparatów.

W przypadku dzieci, które nie korzystają ze smoczka zawartość saszetki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką
małymi porcjami przez około 5 minut.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek 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.
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.

Producent
POLSKI LEK
Chopina 10
Wadowice

 

Galeria
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