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Multilac BABY Synbiotyk Krople 5 ml
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
MULTILAC Baby - suplement diety, przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci.

Składniki
olej słonecznikowy, Lactobacillus rhamnosus GG, fruktooligosacharydy, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
estryfikowane kwasem cytrynowym.

Składniki 6 kropelek
Liofilizat bakterii Lactobacillus rhamnosus GG 5 x 109 CFU*
Fruktooligosacharydy (FOS) 15 mg
*CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
5 ml

Właściwości składników
Multilac baby zawiera w swoim składzie jeden z najlepiej poznanych i przebadanych szczepów bakteryjnych Lactobacillus rtiamnosus
GG.

Fruktooligosacharydy stanowią źródło energii dla żywych kultur bakterii zawartych w preparacie, dodatkowo umożliwia im lepszą
adaptację w jelitach oraz szybsze namnażanie.

Zalecane dzienne spożycie
Niemowlęta i dzieci: 6 kropli 1 raz na dobę.
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 Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym albo ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok owocowy) o
temperaturze nieprzekraczającej 37°C.
Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Osad jest naturalną właściwością produktu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Kropli Multilac Baby nie należy stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników preparatu.

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 butelki produkt należy zużyć 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.

Producent
USP ZDROWIE SP.ZO.O.
Poleczki 35
Warszawa
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