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Laktoferyna krople doustne 8 ml
 

Cena: 33,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 8 ml

Postać krop.doustne

Producent PHARMABEST SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Laktoferyna, krople doustne, 8ml

Laktoferyna jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kropli doustnych (zawiesiny).
Produkt zawiera specjalnie mikronizowaną czystą naturalną laktoferynę z mleka krowiego (bLF) dopasowaną swoimi właściwościami do
sporządzenia zawiesiny olejowej.

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego: we wspomaganiu odporności, wspierająco w infekcjach, w zaburzeniach gospodarki
żelaza, w regeneracji nabłonka jelitowego tj. działanie bifidogenne.

Zalecane spożycie: 10 kropli zawiesiny. Przed każdym użyciem produkt należy wstrząsnąć kilkukrotnie i odmierzyć zalecaną ilość kropli
za pomocą kroplomierza. Produkt można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po zmieszaniu w letnim płynie. Nie należy mieszać
kropli z gorącymi płynami.

Składniki: olej MCT tj. Medium Chian Trigycerides: trójglicerydy średniołańcuchowe, laktoferyna.

Wartość odżywcza w 100 ml:

energia 2807kJ/667kcal,
tłuszcz 71g w tym kwasy nasycone 71g, węglowodany 0g w tym cukry 0g, białko 19,4g, sól 0,05g
laktoferyna 22,2g.

Ważne wskazówki:
Na dnie fiolki może gromadzić się osad, jest to naturalny proces sedymentacji zawiesiny. Nie ma to wpływu na jakość i bezpieczeństwo
produktu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ° C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci oraz z dala od światła.
Produkt zalecany do stosowania od pierwszych dni życia u noworodków, niemowląt i małych dzieci.
Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.
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Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania
pozajelitowego.
Produkt bezglutenowy, bez laktozy.
Wyprodukowano w UE.

Dystrybutor:
Pharmabest Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Polska.
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