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2 x ESTABIOM BABY krople 5 ml
 

Cena: 61,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać krople

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

 

Czy wiesz że...

O estabiom baby

Szczegóły produktu

 

Czy wiesz że... 

Mikrobiom, inaczej flora jelitowa, to miliardy drobnoustrojów zasiedlających jelito, gdzie zlokalizowanych jest 70% komórek
odpornościowych. To od mikrobiomu zależy prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka. Prawidłowo
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ukształtowany mikrobiom tworzy wewnętrzną barierę chroniącą przed bakteriami, wirusami, alergenami i toksynami.

 

Pierwsze 3 lata życia dziecka są kluczowe dla budowy jego mikrobiomui wytworzenia odporności na całe życie. 

 

Utrzymanie równowagi dobrych bakterii w jelicie zapewnia: 

eliminację innych bakterii

z przewodu pokarmowego na zasadzie konkurencji międzygatunkowej

utrzymanie szczelności bariery jelitowej,

która zapobiega przedostawaniu się do krwiobiegu elementów potencjalnie szkodliwych, takich jak np. toksyny czy bakterie
chorobotwórcze

wytwarzanie bakteriocyn,

naturalnych substancji ograniczających rozwój szkodliwych bakterii.

 

O Estabiom Baby Dla dzieci od 1. miesiąca życia 

 

Estabiom Baby to suplement diety, który dostarcza jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakteryjnych, Lactobacillus rhamnosus GG
oraz witaminę D3 wspierającą prawidłowe funkcjonowanie kształtującego się układu odpornościowego dziecka.
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Witamina D3 pomaga również w rozwoju i utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie musi być przechowywany w lodówce.

 

 

Witamina D3 pomaga również w rozwoju i utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie musi być przechowywany w lodówce.

 

Technologia mikroenkapsulacji chroni bakterie Lactobacillus rhamnosus GG przed zmianami temperatury oraz działaniem soków
żołądkowych i enzymów trawiennych, dzięki temu bakterie skutecznie docierają do jelita, gdzie namnażają się i uzupełniają naturalną
florę jelitową dziecka.
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Zobacz również 

Estabiom junior Dla dzieci powyżej 3 lat Kup Teraz

Estabiom pregna Dla kobiet w ciąży Kup Teraz

 

Szczegóły produktu Skład Sposób użycia Ograniczenia stosowania Przechowywanie Zaleceniaspożycia 

Olej słonecznikowy, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane
kwasem cytrynowym, średniołańcuchowe trójglicerydy, witamina D (cholekalcyferol), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.

Określoną ilość produktu odmierzyć przy pomocy dołączonego do butelki kroplomierza, podawać bezpośrednio do jamy ustnej, na
łyżeczkę lub rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu). Przed użyciem mocno wstrząsnąć do uzyskania
jednorodnej zawiesiny. Osad jest naturalną właściwością produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki produktu.

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

 Zalecana dzienna porcja
Wiek 0-6 miesięcy 7-12 miesięcy od 1. roku życia
Składnik: 5 kropli 7 kropli 10 kropli
Witamina D 400 j.m. 560 j.m. 800 j.m.
Lactobacillus rhamnosusGG
ATCC 53103

5 x 109 CFU* 7 x 109 CFU* 10 x 109 CFU*

*Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię

Skład

Olej słonecznikowy, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane
kwasem cytrynowym, średniołańcuchowe trójglicerydy, witamina D (cholekalcyferol), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.
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Sposób użycia

Określoną ilość produktu odmierzyć przy pomocy dołączonego do butelki kroplomierza, podawać bezpośrednio do jamy ustnej, na
łyżeczkę lub rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu). Przed użyciem mocno wstrząsnąć do uzyskania
jednorodnej zawiesiny. Osad jest naturalną właściwością produktu.

Ograniczenia stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki produktu.

Przechowywanie

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

Zalecenia spożycia
 Zalecana dzienna porcja
Wiek 0-6 miesięcy 7-12 miesięcy od 1. roku życia
Składnik: 5 kropli 7 kropli 10 kropli
Witamina D 400 j.m. 560 j.m. 800 j.m.
Lactobacillus rhamnosusGG
ATCC 53103

5 x 109 CFU* 7 x 109 CFU* 10 x 109 CFU*

*Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię

 

suplement diety
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