
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Estabiom Pregna 20 kaps probiotyk jelita ciąża
 

cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 sztuk

Postać kapsułki

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Trawienie

Opis produktu
 

Wskazania

Preparat dla dzieci do 3 lat.

Działanie

Witamina D3 pomaga również w rozwoju i utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Technologia mikroenkapsulacji chroni bakterie LGG przed zmianami temperatury oraz działaniem soków żołądkowych i enzymów
trawiennych, dzięki temu bakterie skutecznie docierają do jelita, gdzie namnażają się i uzupełniają naturalną florę jelitową dziecka.

Preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie musi być przechowywany w lodówce.

Bezpieczeństwo i działanie składników preparatu zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Określona ilość produktu odmierzyć przy pomocy dołączonego do butelki kroplomierza, podawać bezpośrednio do jamy ustnej, na
łyżeczkę lub rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu). Przed użyciem mocno wstrząsnąć do uzyskania
jednorodnej zawiesiny. Osad jest naturalną właściwością produktu.

Zalecana dzienna porcja

0-6 miesięcy - 5 kropli

7-12 miesięcy - 8 kropli
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od 1. roku życia - 10 kropli

Skład

olej słonecznikowy, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane
kwasem cytrynowym, średniołańcuchowe trójglicerydy, witamina D (cholekalcyferol), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i
stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki produktu.

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed wilgocią i światłem.

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AS
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