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DICOFLOR ELEKTROLITY 12 saszetek [6 porcji]
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

WłaściwościDICOFLOR ELEKTROLITY 12 saszetek (6 porcji)Dicoflor®Elektrolity to produkt do postępowania dietetycznego w trakcie
biegunki w celu uzupełnienia diety w:sole mineralne i glukozę orazbakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG stanowiące
składnik prawidłowej mikroflory jelitowej.Dicoflor®Elektrolity to wygodne połączenie:soli mineralnych i glukozy oraz żywych kultur
bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) stanowiących prawidłowy składnik mikroflory jelitowejProdukt skutecznie nawadnia
organizm w trakcie biegunki i wymiotów oraz uzupełnia naturalną mikroflorę jelitową.Wzbogaca mikroflorę jelitową nawet do 7 dni po
jego stosowaniu*Skład odpowiedni dla alergików - bez laktozy, kazeiny i glutenuPosiada badania stabilności i czystości
mikrobiologicznejNie wymaga przechowywania w lodówceZalecane spożycieProponowany sposób podawania preparatu
Dicoflor®Elektrolity w biegunce, w przypadku umiarkowanego odwodnienia nie wymagającego hospitalizacji i nawadniania drogą
dożylną: Masa cia?a FAZA REHYDRATACJI Ilo?? porcji

Dicoflor® Elektrolity, któr? nale?y
poda? w ci?gu 4 pierwszych

godzin post?powania. Nale?y
przestrzega? zalece? lekarza

FAZA
PODTRZYMUJ?CA

<6 kg 2-3 porcje Dicoflor®Elektrolity w
ilo?ci koniecznej do

zaspokojenia
podstawowego

zapotrzebowania na
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p?yny i uzupe?nienia
bie??cych strat wody.

7-10 kg 2-6 porcje
11-15 kg 3-9 porcje
16-20 kg 5-11 porcji
21-25 kg 6-14 porcji
>25 kg 7 porcji

*Opakowanie zawiera 6 porcji produktu (saszetka A i B), ka?d? porcj? nale?y rozpu?ci? w 200 ml wody.  Zalecana liczba porcji uwzgl?dnia uzupe?nienie oszacowanego niedoboru p?ynów w fazie rehydratacji (4 pierwsze godziny post?powania - 50-100 ml doustnego p?ynu nawadniaj?cego/kg m.c.) oraz uzupe?nienie utraty p?ynów przy za?o?eniu wyst?powania 2 dodatkowych p?ynnych stolców w trakcie fazy rehydratacji (5-10 ml doustnego p?ynu nawadniaj?cego/kg m.c. po ka?dym p?ynnym stolcu lub wymiotach).  

 

WażneWażne Informacje: Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt należy przyjmować pod
nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.SkładnikiDicoflor®Elektrolity to preparat w postaci
proszku do sporządzenia zawiesiny. Jedna porcja preparatu Dicoflor®Elektrolity składa się z:saszetki A zawierającej 5 miliardów
liofilizowanych żywych kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GGorazsaszetki B zawierającej glukozę i sole mineralne (cytrynian sodu,
chlorek potasu, chlorek sodu). Warto?? od?ywcza 100 g 1 porcja (6,8 g)

Warto?? energetyczna 1385 kJ/326 kcal 94 kj/22 kcal
T?uszcz, w tym: 0 g 0 g

kwasy t?uszczowe
nasycone

0 g 0 g

W?glowodany, w tym: 75 g 5 g
Cukry 46 g 3 g
Bia?ko 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 CFU* 5 x 109 CFU*

Osmolarno?? 232,66 mOsm/l
*CFU – jednostka tworz?ca koloni? bakterii

Sk?adniki u?ywane do produkcji preparatu Dicoflor®Elektrolity s? wolne od

glutenu i laktozy.
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ProducentBayer Sp. z o.o.Al.Jerozolimskie 15802-326 Warszawa
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