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Dicoflor Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
elektrolity 40,8 g (12 sztuk)
 

Cena: 27,35 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sasz.

Postać prosz.do sporz.zaw.doust.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
lactobacillus rhamnosus GG, glukoza, elektrolity,o smaku bananowym

Składniki
saszetka A: maltodekstryna, liofilizowane żywe kultury bakterii (Lactobacillus rhamnosus GG), saszetka B: glukoza, cytrynian sodu,
chlorek potasu, chlorek sodu, aromat

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g Wartość odżywcza 1 porcja (6,8 g)

Wartość energetyczna 1385 kJ/ 326 kcal 94 kJ/22 kcal
Tłuszcz, w tym: 0 g 0 g
kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g
Węglowodany, w tym: 75 g 5 g
cukry 46 g 3 g
Białko 0 g 0 g
Sól 10,1 g 0,69 g
Potas 2313 mg 157 mg
Chlorki 3882 mg 264 mg
Sód 4054 mg 276 mg
Cytrynian 7943 mg 540 mg
Lactobacillus rhamnosus GG 73,5 x 10⁹ CGU* 5 x 10⁹ CGU*
Osmolarność 232,66 mOsm/l
*CFU - jednostka tworząca kolonię bakterii

Stosowanie
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Zalecane dzienne spożycie: jednorazowo zawartość 1 saszetki A i 1 saszetki B, lub według wskazań lekarza.

Sposób przygotowania i spożycia: Zawartość saszetek A i B należy rozpuścić w 200 ml wody i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące użycia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Produkt zawiera żywe kultury bakterii, które są wrażliwe na ciepło, z tego względu nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła,
promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatur.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Data minimalnej trwałości dotyczy produktu przechowywanego w oryginalnym
opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

Przeciwwskazania
Ważne informacje: Produkt przeznaczony jest do stosowania u dzieci od 1. roku życia i osób dorosłych. Produkt nie jest odpowiedni do
stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do
stosowania pozajelitowego. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.

Producent
Bayer Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
40,8

Opis
Dicoflor Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego elektrolity 40,8 g (12 sztuk)
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