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ENTitis Baby smak bananowy 30 saszetek
 

Cena: 44,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ENTitis Baby, dla niemowląt powyżej 6 miesiąca i dzieci, smak bananowy, 30 saszetek

Suplement diety został opracowany z myślą o niemowlętach i dzieciach narażonych na zaburzenia równowagi fizjologicznej mikroflory
jamy ustnej, nosa i gardła. Preparat ten posiada w swoim składzie probiotyczny szczep S.salivarius.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 saszetka przez minimum 3 miesiące, zawartość saszetki należy przyjmować przed snem po umyciu zębów, tak,
aby przez noc szczep mógł skutecznie skolonizować jamę ustną i gardziel. Należy podawać dziecku przez około 5 minut tak, aby
maksymalnie wydłużyć kontakt preparatu ze śluzówką jamy ustnej dziecka. W tym celu można wykorzystać smoczek; należy otworzyć
saszetkę i wsyp jej zawartość do czystego kieliszka. Wilgotny smoczek zanurz w proszku. Smoczek z proszkiem umieść w buzi dziecka i
poczekaj ok. 30 sekund, aż proszek się rozpuści. Powtarzaj czynność do momentu, aż podasz dziecku całą porcję saszetki. Można
podawać w postaci zawiesiny doustnej za pomocą specjalnego smoczka. Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu. Nie stosować
razem z antybiotykiem i preparatami o działaniu przeciwbakteryjnym.

Składniki: maltodekstryna, Streptococcus salivarius K12, cholekalcyferol (witamina D).

1 saszetka zawiera: witamina D 5mcg (200 j.m.) (100%)*, Streptococcus salivarius K12 5x10^9 CFU 5 miliardów

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia

CFU-jednostki tworzące kolonie.

Przeciwwskazania: uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zróżnicowany sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Produkt przeznaczony dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia i dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Wyprodukowano dla:
"Polski Lek S.A"
ul. Chopina 10,
34-100 Wadowice.
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