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Floractin Krople krop.doustne 5ml(but.+zak
 

Cena: 18,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml (but.+zakrap.)

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu
 

O produkcie
Floractin, krople doustne, 5 ml

Opis
Floractin, krople, 5 ml

Szczep bakterii: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (1 mld bakterii w 1 kropli)
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego,
Dla niemowląt od pierwszych dni życia (w tym wcześniaków oraz noworodków o niskiej masie urodzeniowej), dzieci i dorosłych.

Skład
Oliwa z oliwek, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, substancja przeciwzbrylająca - węglan wapnia, przeciwutleniacz - octan DL-
alfa-tokoferolu.
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.

Masa netto
5 ml

Właściwości
Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Floractin krople:

Zawiera szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, który ma korzystne dla zdrowia działanie
potwierdzone w badaniach klinicznych.
Te mikroorganizmy naturalnie zasiedlają przewód pokarmowy człowieka, przeżywają w środowisku kwasu żołądkowego i żółci.
Mają zdolność adhezji (przylegania) do nabłonka jelit, dzięki czemu skutecznie kolinizują przewód pokarmowy.
Oliwa z oliwek jest używana w diecie oligoantygenowej (dla alergików). Skład kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek jest podobny do tego
w mleku matki.
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 Przeznaczenie
Środek spożywczy Floractin krople jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w celu:

Zmniejszenia ryzyka powikłań występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu,
Skrócenia czasu trwania biegunki,
Wspomagania odporności,
Zachowania równowagi mikroflory jelitowej.
Sposób użycia
Produkt Floractin krople powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Na dnie buteleczki może gromadzić się osad. Jest to zjawisko naturalne i nie ma wpływu na jakość preparatu.
Przed każdym użyciem pozostaw buteleczkę na kilka minut w temperaturze pokojowej do ogrzania, lub ogrzej w dłoniach.
Przed użyciem delikatnie wymieszaj zawartość buteleczki, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Krople można dodawać do pokarmu, lub podać bezpośrednio do ust.
Nie należy dodawać kropli do gorących lub bardzo zimnych pokarmów.
Preparat można stosować równocześnie z antybiotykiem.
Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 12 lat - 6 kropli dziennie podczas posiłku (jedna porcja).
Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli - 12 kropli (dwie porcje).
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz może
zalecić inny sposó dawkowania.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Produkt powinien być 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 przeznaczony do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej od 2°C do 15°C w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Chronić przed wilgocią i światłem.
Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Opakowanie:
5ml

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem 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
NOVASCON PHARMACEUTICALS
Aleja Jana Pawła II 80
Warszawa
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