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FLORACTIN krople 5 ml L!
 

Cena: 17,59 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WskazaniaFLORACTIN krople 5 ml L!Szczep bakterii: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (1 mld bakterii w 1 kropli)Dietetyczny
środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego,Dla niemowląt od pierwszych dni życia (w tym wcześniaków oraz
noworodków o niskiej masie urodzeniowej), dzieci i dorosłych.DziałanieŚrodek spożywczy Floractin krople jest przeznaczony do
postępowania dietetycznego w celu:Zmniejszenia ryzyka powikłań występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej
zakończeniu,Skrócenia czasu trwania biegunki,Wspomagania odporności,Zachowania równowagi mikroflory jelitowej.Sposób
użyciaProdukt Floractin krople powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza.Na dnie buteleczki może gromadzić się osad. Jest to
zjawisko naturalne i nie ma wpływu na jakość preparatu.Przed każdym użyciem pozostaw butelekczkę na kilka minut w temepraturze
pokojowej do ogrzania, lub ogrzej w dłoniach.Przed użyciem delikatnie wymieszaj zawartość buteleczki, aż do uzyskania jednorodnej
zawiesiny.Krople można dodawać do pokarmu, lub podać bezpośrednio do ust.Nie należy dodawać kropli do gorących lub bardzo
zimnych pokarmów.Preparat można stosować rónocześnie z antybiotykiem.Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 12 lat - 6 kropli dziennie
podczas posiłku (jedna porcja).Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli - 12 kropli (dwie porcje).W razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych ze stosowaniem produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz może zalecić inny sposó
dawkowania.WażnePrzeciwwskazania i środki ostrożnościProdukt powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza.Produkt nie jest
przeznaczony do stosowania pozajelitowego.Preparat może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest przez dziecko w przypadku
braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako jedyne źródło
pożywienia.Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej od 2°C do 15°C w suchym miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci.Chronić przed wilgocią i światłem.Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.SkładOliwa z oliwek, Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103, substancja przeciwzbrylająca - węglan wapnia, przeciwutleniacz - octan DL-alfa-tokoferolu.

Warto?? od?ywcza oraz zawarto?? sk?adników charakteryzuj?cych produkt:

Warto?? od?ywcza Zawarto??w 100 ml Zawarto??w 6 kroplach (jedna
porcja)

Zawarto??w 12 kroplach (dwie
porcje)

Warto?? energetyczna 812 kcal (3340 kJ) 2,20 kcal (9 kJ) 4,40 kcal (18 kJ)
T?uszczw tym:kwasy t?uszczowe nasycone 86,49 g 0,23 g 0,46 g
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kwasy t?uszczowe jednonienasycone

kwasy t?uszczowe wielonienasycone

 

10,40 g75,50 g<0,10 g

 

0,03 g0,20 g0,00 g

 

0,06 g0,40 g0,00 g
W?glowodanyw tym:cukry

poliole

skrobia

2,50 g1,5 g<0,50 g<0,50 g 0,01 g0,00 g0,00 g0,00 g 0,02 g0,00 g0,00 g0,00 g

Bia?koSól 2,10 g0,003 g 0,01 g0,00 g 0,02 g0,00 g
Lactobacillus rhamnosusGG ATCC 53103 2,22 x 1012 CFU* 6 x 109 CFU* 12 x 109 CFU*

*CFU (Colony Forming Units) - jednostki tworz?ce koloni?.
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