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Estabiom Junior 20 kaps.
 

Cena: 40,67 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Estabiom Junior - suplement diety, w trosce o zdrowie i odporność Twojego dziecka.

ZASTOSOWANIE:

Suplement diety Estabiom Junior, który w swoim składzie zawiera jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii Lactobacillus
rhamnosus GG oraz witaminę D3 wspierającą układ odpornościowy dziecka, zawiera również Laktoferynę, która wspomaga wrodzoną
odporność dziecka.

Witamina D3 również wspomaga rozwój i utrzymanie zdrowych kości i zębów oraz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci od 3 lat: 1 kapsułka dziennie.

Kapsułkę można połykać w całości lub otworzyć i jej zawartość rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu).

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Witamina D 20 mcg / 800 IU 400% RWS

Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC

2 x 109 CFU** ---
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53103

Inulina 100 mg ---

Laktoferyna 50 mg ---

*% RWS- Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

** Colony Forming Unit - jednostka tworz?ca koloni?.

SKŁAD:

inulina, hydroksypropylometyloceluloza, laktoferyna z mleka krowiego, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, skrobia
modyfikowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, sacharoza,
przeciwutleniacz: askorbinian sodu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja wiążąca: dwutlenek krzemu, przeciwutleniacz: alfa-
tokoferol, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, witamina D (cholekalcyferol).

 

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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