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Multilac Baby Synbiotyk krople 5ml
 

Cena: 16,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać krople

Substancja
czynna

fruktooligosacharydy (FOS), lactobacillus
rhamnosus

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od 2 miesiąca
życia

Opis produktu
 

Na suplement diety Multilac Baby Synbiotyk składają się probiotyk – bakterie Lactobacillus rhamnosus GG oraz prebiotyk –
oligofruktoza. Preparat pomaga uzupełnić zubożoną mikroflorę jelitową oraz przedłużyć jej żywotność. Synbiotyk w postaci kropli.

Różne czynniki, w tym antybiotykoterapia i niewłaściwa dieta, mogą prowadzić do zubożenia naturalnej flory bakteryjnej przewodu
pokarmowego. Multilac Baby Synbiotyk w postaci kropli zawiera jeden z najlepiej poznanych szczepów bakteryjnych – Lactobacillus
rhamnosus GG. Zastosowanie techniki mikroenkapsulacji sprawia, że bakterie w preparacie są żywe i jednocześnie chronione przed
szkodliwym działaniem takich czynników jak temperatura, kwas żołądkowy i enzymy trawienne. Oligofruktoza to prebiotyk, który w jelicie
grubym stanowi pożywkę dla bakterii naturalnie zasiedlających układ pokarmowy. Oligofruktoza przedłuża żywotność bakterii.

Zastosowanie:

Suplement diety Multilac Baby Synbiotyk krople przeznaczony do stosowania pomocniczo w trakcie antybiotykoterapii oraz po jej
zakończeniu, a także w przypadku innych zaburzeń mikroflory jelitowej. Produkt dla dorosłych, dzieci i niemowląt od 2. miesiąca życia.

Zalecane spożycie:

Przed użyciem wstrząsnąć aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Zalecana dzienna porcja: 6 kropli. Podawać raz dziennie. Preparat
podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuszczony w niewielkiej ilości płynu o temperaturze nieprzekraczającej 37 stopni C. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie.

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób
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niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem. Po pierwszym otwarciu butelki produkt należy zużyć w ciągu 30 dni

Preparat nie wymaga przechowywania w lodówce.

Preparat nie zawiera mleka oraz kazeiny. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu
życia. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kropli.

Składniki:

Substancja czynna Zawartość w 6 kroplach
Liofilizat bakterii Lactobacillus rhamnosus GG 5 miliardów bakterii

(5 x 109 CFU*)
Składnik prebiotyczny - Fruktooligosacharydy FOS 15 mg

 

* Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii

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

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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