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VIVOMIXX krople 10 ml (2x5ml)
 

Cena: 82,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Leki lodówkowe

Opis produktu
 

VIVOMIXX krople 10 ml (2x5ml)

Składniki:
Trójglicerydy krótko- i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (olej palmowy - MCT)., maltoza, liofilizowane żywe kultury bakterii
(wytworzone z udziałem 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®.
Produkt bezglutenowy, bez laktozy.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja do spożycia: Niemowlęta i dzieci: 10-20 kropli.
Przed pierwszym użyciem należy przekręcić do oporu nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, celem całkowitego otwarcia dna
pojemniczka umieszczonego w nakrętce i uwolnienia proszku do buteleczki .
Należy postukać w nakrętkę, by cały proszek trafił do oleju.
Odkręcić nakrętkę i sprawdzić czy proszek w całości trafił do buteleczki. Następnie zastąpić nakrętkę kroplomierzem dołączonym do
opakowania.
Wstrząsnąć kilkukrotnie do uzyskania jednolitej zawiesiny.
Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po rozpuszczeniu w letnim płynie. Przed każdym użyciem, produkt należy
wstrząsnąć kilkukrotnie i odmierzyć zalecaną ilość kropli.
Po zastosowaniu produkt należy szczelnie zamknąć.

Przeznaczenie:
Przeznaczony do suplementacji diety noworodków, niemowląt i małych dzieci, w okresie niedostatecznej kolonizacji bakteryjnej
przewodu pokarmowego.
Dostępny dla małych dzieci. Produkt zalecany do stosowania od pierwszycn dni życia u noworodków (również urodzonych
przedwcześnie), niemowląt i małych dzieci.

Warunki przechowywania:
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 Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Zużyć w ciągu 3 tygodni po otwarciu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga!
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu
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