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MULTILAC BABY SYNBIOTYK Krople 5 ml
 

Cena: 26,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  
   

  Czy wiesz, że? Kiedy Multilac? Dlaczego Multilac? Jak stosować? Szczegóły produktu 

  
  
  

Czy wiesz, że?

  
  

Mikrobiom jelitowy, jako zbiór genomów wszystkich drobnoustrojów zasiedlających jelita, jest bardzo ważnym elementem
utrzymującym dobrostan naszego organizmu już od narodzin. 1 ,2  Warto jednak pamiętać, że pierwsze 1000 dni jest kluczowe dla
rozwoju mikrobiomu maluszka.

Niestety antybiotyki, przebyte choroby wirusowe w tym rotawirusy czy niektóre podawane leki podczas infekcji (NLPZ) mogą wpływać
na mikrobiom. Dlatego w tym szczególnym czasie dla całej rodziny warto zadbać o mikrobiom podając probiotyki i prebiotyki.
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Sięgnij po Multilac Baby w kroplach, który chroni i odbudowuje mikrobiom.

 

   

  

1. Human Microbiome Project Consortium , A framework for human microbiome research, Nature. 2012 Jun 13; 486(7402):215—2121

2. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia
Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  
  

Kiedy stosować Multilac BABY?

  
  

  w trakcie przyjmowania leków  

takich jak:

antybiotyki, leki na infekcje z grupy NLPZ  

  

   

  

  odbudowa mikrobiomu  

po infekcjach wirusowych takich jak rotawirusowe

  wspomagająco  

w sezonie jesienno-zimowym

 

  
   

  
OCHRONA I ODBUDOWA MIKROBIOMU TWOJEGO DZIECKA!
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Multilac Baby to synbiotyk przeznaczony dla niemowląt i dzieci. Zawiera jeden z najlepiej przebadanych probiotyków Lactobacillus
rhamnosus GG oraz prebiotyk.

  
   

  

  Bezpieczeństwo stosowania u dzieci

  Szybsze namnażanie bakterii dzięki zawartości prebiotyku

  Wystarczy 6 kropli raz dziennie

 

 

  
TECHNOLOGIA MURE® – OCHRONA I ODPORNOŚĆ BAKTERII

  
  

zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, sole żółci i enzymy trawienne

zwiększa przeżywalność bakterii w przewodzie pokarmowym

   

  

dostarcza bakterie do jelita w biologicznie aktywnej postaci

 

   

 

  
  

Jak stosować?

  
  
  
   

  

6 kropli
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podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do płynu (np. woda, mleko, sok) o temperaturze poniżej 37°C.

 

  
   

  

Odpowiedni dla osób z alergiami*

 

  
   

  

Nie wymaga przechowywania w lodówce

 

  

*Nie zawiera konserwantów, mleka i laktozy

 

  
  
  

Sprawdź również

 

  
  
  
   

  sprawdź  

  
   

  sprawdź  
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Szczegóły produktu

 

  
  SKŁAD SPOSÓB UZYCIA OSTRZEŻENIA I INNE INFORMACJE PRZECHOWYWANIE OPAKOWANIE 
  
   

SKŁAD

Olej słonecznikowy, Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), fruktooligosacharydy (FOS), stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym.

 

 

Krople MULTILAC BABY nie zawierają konserwantów, mleka ani kazeiny.

 

 

 

Składnik Ilość w 6 kroplach (dzienna porcja)
Liofilizat bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)   (5 x 109 CFU*)
Fruktooligosacharydy (FOS) 15 mg

  *Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię

  

SPOSÓB UŻYCIA

 

6 kropli 1 raz na dobę. Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do płynu (np. woda, mleko, sok) o temperaturze
poniżej 37°C. Produkt przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

 

Przed użyciem wstrząsnąć, by uzyskać jednorodną zawiesinę. Osad jest naturalną właściwością produktu.
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Ostrzeżenia i inne informacje

 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych.

 

 

 

 

  

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 butelki produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

 

  

OPAKOWANIE

 

Krople, 5ml

 

 

  
  

USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

  

Suplement diety
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Galeria
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