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DICOFLOR krople 5 ml
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

Opis 

 

Dicoflor zawiera żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) o korzystnym dla zdrowia działaniu potwierdzonym w
badaniach klinicznych.

Dicoflor jest preparatem probiotycznym w postaci zawiesiny doustnej. 5 kropli zawiera 5 miliardów żywych kultur bakterii Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103). Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania
warunków przechowywania.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Działanie 

Do postępowania dietetycznego w celu:

zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań związanych z antybiotykoterapią,

skrócenia czasu trwania biegunki infekcyjnej,

wspomagania odporności,

przywrócenia równowagi mikroflory jelitowej.
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Ważne informację

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt
należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stosować w przypadku
uczulenia na którykolwiek składnik produktu.

Przechowywanie

Produkt zawiera żywe komórki bakterii (probiotyki), 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 20°C.

Okres ważności dotyczy produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

Po pierwszym otwarciu, produkt należy zużyć w ciągu 30 dni. 

Dawkowanie 

Zalecana dzienna porcja do spożycia:

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: 5 kropli

Dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz dorośli: 10 kropli

Produkt przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Sposób przygotowania i sposób użycia

Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu u niemowląt i dzieci.

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

Produkt zaleca się stosować w trakcie posiłków.

Skład

Olej kukurydziany, liofilizowane żywe kultury bakterii* (Lactobacillus rhamnosus GG), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych

* w procesie produkcji bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, stosowana jest pochodna kazeiny, która nie jest wykrywalna z
zastosowaniem metod analitycznych w produkcie końcowym.

 

Bez substancji konserwujących i barwników. Nie zawiera substancji wzmacniających smak i zapach.

Wartość odżywcza 100 ml 5 kropli

Wartość energetyczna: 693,8 kcal/2854,8 kJ 1,44 kcal/5,9 kJ

Białko: 1,8 g 3,75 mg

Węglowodany: 2,38 g 4,9 mg

Tłuszcz: 75 g 156 mg
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Lactobacillus rhamnosus GG: 2,4 x 1012 żywych kultur bakterii 5 x 109 żywych kultur bakterii
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