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Vivomixx krople 10 ml (2 x 5ml)
 

Cena: 59,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml (2 x 5ml)

Postać krople

Producent PHARMABEST SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

 

PRODUCENT: Pharmabest Sp. z o.o.

 

ILO??: 2 butelki

 

Suplement diety w postaci proszku do sporz?dzenia zawiesiny doustnej do stosowania w kroplach. Proszek umieszczony w nakr?tce zawiera liofilizat ?ywych kultur bakterii.
Uwolniony do buteleczki z olejem tworzy zawiesin?, gotow? do u?ycia.

 

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do suplementacji diety noworodków, niemowl?t i ma?ych dzieci, w okresie niedostatecznej kolonizacji bakteryjnej przewodu
pokarmowego. 10 kropli zawiera 5 miliardów jednostek tworz?cych kolonie (jtk.).

 

ZALECANA PORCJA DO SPO?YCIA: Niemowl?ta i dzieci: 10-20 kropli.
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Sk?adniki w 10 kroplach w 20 kroplach

Liofilizowane ?ywe kultury bakterii 5 x 109 jtk. 10 x 109 jtk.

 

 

 

Przed pierwszym u?yciem nale?y przekr?ci? do oporu nakr?tk? zgodnie z ruchem wskazówek zegara, celem ca?kowitego otwarcia dna pojemniczka umieszczonego w
nakr?tce i uwolnienia proszku do buteleczki (1). Nale?y postuka? w nakr?tk?, by ca?y proszek trafi? do oleju (2). Odkr?ci? nakr?tk? i sprawdzi? czy proszek w ca?o?ci trafi? do
buteleczki. Nast?pnie zast?pi? nakr?tk? kroplomierzem do??czonym do opakowania. Wstrz?sn?? kilkukrotnie do uzyskania jednolitej zawiesiny (3). Krople mo?na podawa?
bezpo?rednio do jamy ustnej lub po rozpuszczeniu w letnim p?ynie. Przed ka?dym u?yciem, produkt nale?y wstrz?sn?? kilkukrotnie i odmierzy? zalecan? ilo?? kropli. Po
zastosowaniu produkt nale?y szczelnie zamkn??.

 

Przechowywa? w lodówce w temperaturze 2-8°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed ?wiat?em i wilgoci?. Po zako?czeniu stosowania produktu, nale?y
pozby? si? pozosta?o?ci. Je?eli zachodzi taka konieczno??, dopuszcza si? przechowywanie produktu w temperaturze poni?ej 25°C przez maksymalnie 7 dni bez
negatywnego wp?ywu na zawarto??.

 

SK?AD: Trójglicerydy krótko- i ?rednio?a?cuchowych kwasów t?uszczowych (olej palmowy – MCT), maltoza, liofilizowane ?ywe kultury bakterii (wytworzone z udzia?em
pochodnych mleka): Streptococcus thermophilus  DSM24731®, Bifidobacterium longum DSM24736®, Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium
infantis DSM24737®, Lactobacillus acidophilus DSM24735®, Lactobacillus plantarum DSM24730®, Lactobacillus paracasei DSM24733®, Lactobacillus delbruecki ssp.
bulgaricus DSM24734®.

 

Ostrze?enie: Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze sk?adników preparatu. Nie zaleca si? stosowania preparatu u kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?. Dla zachowania prawid?owego stanu zdrowia du?e
znaczenie ma zbilansowana i zró?nicowania dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci/alergii na którykolwiek ze sk?adników preparatu

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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