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ACIDOLAC BABY krople 10 ml
 

Cena: 31,60 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Przyjaciel małego brzuszka

Acidolac® baby

Suplement diety dla noworodków, niemowląt i dzieci zawiera Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 krople doustne, 10 ml 

suplement diety 

Dlaczego warto wybrać Acidolac® baby?
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Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 wchodzący w skład produktu Acidolac® baby krople suplement diety  to jeden z najlepiej
przebadanych szczepów bakterii.* Bakterie te występują naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka, są odporne na działanie
soku żołądkowego i kwasów żółciowych oraz wykazują dużą zdolność przylegania do nabłonka jelitowego, dzięki czemu łatwo
zasiedlają przewód pokarmowy. 

 

 

Acidolac® baby to prosty skład

 

 

 Nie wymaga przechowywania w lodówce. Termin ważności po otwarciu: 30 dni. 

bez aromatów

 

bez konserwantów
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bez barwników

 

nie wymaga przechowywania w lodówce

 

 

 

 

Acidolac® baby krople to tylko dwa składniki:

1

Bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103

2

Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT (z oleju kokosowego)

 

 

 

Acidolac® baby idealny dla dzieci z nietolerancją
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Nie zawiera glutenu i laktozy i dzięki temu może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników. 

bez glutenu

 

bez laktozy

 

 

 

 

Kiedy można stosować Acidolac® baby?

 

 

Acidolac® baby można przyjmować w celu przywrócenia właściwej równowagi flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. 

Produkt można stosować w okresie antybiotykoterapii a także w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie
pokarmowym może dojść do zmian w składzie mikroflory.

Zalecane spożycie:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

5 kropli/2x dziennie w trakcie antybiotykoterapii

5 kropli/1x dziennie po zakończeniu antybiotykoterapii, (inna porcja - zawsze pod nadzorem lekarza).

 

 

Sposób przygotowania i sposób użycia Acidolac® baby?

 

 

Opakowanie to, aż 10 ml, a butelka z wbudowanym kroplomierzem zapewnia higieniczne podanie produktu dziecku.

 

Przed każdym użyciem produkt należy kilkakrotnie, energicznie wstrząsnąć zakręconą fiolką w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Po
wstrząśnięciu pojawi się naturalne zmętnienie.

Produkt należy stosować w trakcie posiłków.

Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub rozpuścić w zimnym lub ciepłym płynie (np. woda, mleko, sok owocowy)
o temperaturze maksymalnie 37°C.

W przypadku niemowląt karmionych piersią, krople można podawać w ściągniętym mleku matki.
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