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VIVOMIXX 5 mld krople 10 ml L!
 

Cena: 55,85 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

WłaściwościVIVOMIXX krople 10 ml L!Vivomixx® to silnie skoncentrowana mieszanina probiotyczna. Zawiera Oryginalną Formułę
profesora De Simone (De Simone Formulation) o potwierdzonej jakości i działaniu, rekomendowaną w wytycznych licznych towarzystw
naukowych.Vivomixx® został wynaleziony przez lekarza medycyny i profesora chorób infekcyjnych i immunologii Claudio De Simone.
Szczepy zostały dobrane pod kątem ich indywidualnych właściwości oraz możliwości synergii działania. Tak, aby zapewnić efekt,
którego pojedynczy szczep ani żadna inna kombinacja nie jest w stanie osiągnąć. To więcej niż suma działań, to efekt
synergii.suplement diety w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej do stosowania w kroplach. Proszek umieszczony w
nakrętce zawiera liofilizat żywych kultur bakterii probiotycznych – De Simone Formulation®. Uwolniony do buteleczki z olejem tworzy
zawiesinę, gotową do użycia. Przeznaczony do suplementacji diety noworodków, niemowląt i małych dzieci, w okresie niedostatecznej
kolonizacji bakteryjnej przewodu pokarmowego.Zalecane spożycieNiemowlęta i dzieci: 10-20 kropli.sposób przygotowania i użycia:
UWAGA! Do opakowania dołączony jest pierścień ułatwiający otwieranie buteleczki. W celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi
dobroczynne bakterie umieszczone są w szczelnej nakrętce. Aby przygotować zawiesinę przed pierwszym użyciem trzeba uwolnić
bakterie z nakrętki:1. należy nałożyć pierścień otwierający na nakrętkę;2. przekręcić ją do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara;3.
postukać w nakrętkę, by cały proszek trafił do oleju;4. odkręcić nakrętkę i sprawdzić czy proszek w całości trafił do buteleczki;5. zastąpić
nakrętkę kroplomierzem dołączonym do opakowania, wstrząsnąć kilkukrotnie do uzyskania jednolitej zawiesiny.Krople można podawać
bezpośrednio do jamy ustnej lub po rozpuszczeniu w letnim płynie. Przed każdym użyciem produkt należy wstrząsnąć kilkukrotnie i
odmierzyć zalecaną ilość kropli. Po zastosowaniu należy dokładnie wytrzeć i osuszyć kroplomierz, następnie zabezpieczyć go przy
użyciu załączonego korka.WażneSuplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt
zalecany do stosowania od pierwszych dni życia u noworodków (również urodzonych przedwcześnie), niemowląt i małych dzieci.
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Produkt bezglutenowy, bez laktozy.przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°c, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony
przed światłem i wilgocią. Jeżeli zachodzi taka konieczność, dopuszcza się przechowywanie produktu w temperaturze poniżej 25°c
przez maksymalnie 7 dni bez negatywnego wpływu na zawartość.Składnikimaltoza, liofilizowane żywe kultury bakterii (wytworzone z
udziałem pochodnych mleka): Streptococcus thermophilus DSM 24731®, Bifidobacterium breve DSM 24732®, Bifidobacterium longum DSM
24736®, Bifidobacterium infantis DSM 24737®, Lactobacillus acidophilus DSM 24735®, Lactobacillus plantarum DSM 24730®, Lactobacillus
paracasei DSM 24733®, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 24734®)ProducentPharmabest Sp. z o.o.Rumiana 31 A,02-956
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