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Diflos krople 5 ml
 

Cena: 25,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać krople

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Smart Pharma Sp z oo

ILOŚĆ: 5 ml

 

Diflos® to suplement diety w postaci zawiesiny doustnej wyprodukowany przy użyciu technologii mikroenkapsulacji, zawierający żywe
kultury bakterii szczepu Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)

 

 

ZASTOSOWANIE:

Diflos®:

jest przeznaczony dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,

nie zawiera białek mleka, laktozy, glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników,

Wskazania:
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w czasie i po antybiotykoterapii,

w biegunkach o różnej etiologii,

w stanach obniżonej odporności organizmu,

w kolkach niemowlęcych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Noworodki, niemowlęta i dzieci do 12. roku życia - 5 kropli dziennie. Podawać bezpośrednio do ust dziecka lub wymieszać z wodą,
mlekiem lub półpłynnym pokarmem o temperaturze max. 25° C

Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli -10 kropli dziennie.

Przed spożyciem, aby uzyskać jednorodną zawiesinę, produkt należy dobrze wymieszać. W tym celu należy energicznie wstrząsać
buteleczką przez 10 sekund, jednak nie krócej niż do całkowitego wymieszania się kultur bakterii LGG znajdujących się na dnie buteleczki
w zawiesinie.

Zawartość substancji w porcji dziennej:

https://www.smartpharma.com.pl/images/products/diflos/pdf/ulotka-dolekowa-kropli-diflos.pdf

 

SKŁAD:

olej kukurydziany, mikroenkapsulowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)..

5 kropli zawiera 1 mld mikroenkapsulowanych żywych kultur bakterii LGG.

1 mld mikroenkapsulowanych kultur bakterii LGG = 5 mld liofilizowanych kultur bakterii LGG.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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