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BioGaia Protectis Baby Suplement diety krople dla dzieci
zawierające żywe kultury bakterii 5 ml
 

Cena: 53,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 ml

Postać -

Producent EWOPHARMA AG SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Składniki
olej słonecznikowy, średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT) z oleju z nasion palmy oleistej, Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 (L.
reuteri Protectis)

Stosowanie
Sposób stosowania kropli BioGaia Protectis baby:
Przed użyciem zamkniętą butelkę należy silnie wstrząsnąć.
W celu ułatwienia dozowania kropli, otwór odpowietrzający na zakraplaczu powinien być skierowany do góry. Przechylić butelkę do góry
dnem pod kątem 45°, aby powoli formowały się krople. Krople można podawać na łyżeczce, bezpośrednio na piersi lub po dodaniu do
mleka, wody lub innych napojów. Krople nie zmieniają smaku pokarmów ani napojów.
Stosować 5 kropli raz dziennie.
Nie dodawać do gorących potraw lub napojów, ponieważ wysoka temperatura może zniszczyć żywe kultury bakterii.

Zalecane spożycie: 5 kropli jeden raz dziennie. Zalecana dzienna porcja zawiera minimum 1x10⁸ jtk* (100 milionów) żywych bakterii
Limosilactobacillus reuteri Protectis.

*jtk - jednostka tworząca kolonię bakterii.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Butelkę przechowywać szczelnie
zamkniętą, w suchym miejscu. Chronić zawartość butelki przed wilgocią z zewnątrz (np. śliną, wodą). Po pierwszym otwarciu, zawartość
spożyć w ciągu 3 miesięcy.
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Przeciwwskazania
Wewnątrz butelki znajduje się środek osuszający w postaci białego paska, który dodawany jest w celu przedłużenia trwałości produktu.
Środek osuszający jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością i nie nadaje się do spożycia.

Producent
BioGaia AB

Ważne
BioGaia oraz Protectis są znakami towarowymi należącymi do firmy BioGaia AB, Szwecja. Chronione wydanymi patentami EP2040723,
EP2619007.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania
5

Opis
BioGaia Protectis Baby Suplement diety krople dla dzieci zawierające żywe kultury bakterii 5 ml
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