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Flostrum Plus krople 15 ml
 

Cena: 36,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać krople

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ADAMED

ILOŚĆ: 15 ml

 

OPIS:

Krople Flostrum Plus to suplement diety dla dzieci i dorosłych, który zawiera nie tylko dwa szczepy żywych kultur bakterii kwasu
mlekowego, ale również colostrum. Preparat można podawać niemowlętom już od 6 miesiąca życia.

 

ZASTOSOWANIE:

Krople przeznaczone są do stosowania podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu, jako uzupełnienie mikroflory jelitowej oraz
jako sposób na uzupełnienie diety w składniki, które wspierają odporność. Preparat zawiera również colostrum standaryzowane na
zawartość immunoglobulin G (30% IgG) oraz żywe kultury bakterii kwasu mlekowego – Lactobacillus rhamnosus GG i Lactobacillus
reuteri. Polecany jest szczególnie w okresie zwiększonego ryzyka infekcji, w miesiącach jesienno-zimowych oraz w trakcie przyjmowania
antybiotyków i już po zakończeniu antybiotykoterapii. Preparat ze względu na swój skład wspiera naturalną mikroflorę jelitową oraz
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zalecana dzienna porcja dla niemowląt i dzieci poniżej 12 roku życia: 1 ml. Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 12 roku życia oraz
dla dorosłych: 2 ml. Stosować raz dziennie. Przed zastosowaniem energicznie wstrząsnąć buteleczką, do odmierzania preparatu zaleca
się używać dołączonej do opakowania strzykawki. Porcję można podawać bezpośrednio do ust lub najpierw rozpuścić w niewielkiej
ilości płynu (woda, mleko lub sok, płyn może być maksymalnie w temperaturze 37 stopni C). Każdorazowo po użyciu umyć strzykawkę.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Należy zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia.

 

SKŁAD:

Olej słonecznikowy rafinowany, olej kokosowy całkowicie uwodorniony, liofilizowane colostrum zawierające 30% IgG, Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103, Lactobacillus reuteri LAB2PRO, substancja zagęszczająca – mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
aromat cytrynowy, przeciwutleniacz – D-alfa-tokoferol (naturalna witamina E).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

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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