
 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

 

Estabiom Baby Suplement diety 5 ml
 

Cena: 44,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 ml

Postać krop.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
w trosce o zdrowie i odporność twojego dziecka,preparat dla dzieci do 3 lat,Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), wit, D3

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

Wartości odżywcze Zalecana dzienna porcja: 0-6
miesięcy

7-12 miesięcy od 1. roku życia

Składnik 5 kropli 7 kropli 10 kropli
Witamina D 10 μg/400 IU 200% RWS* 14 μg/560 IU 280 % RWS* 20 μg/800 IU 400% RWS*
Lactobacillus rhamnosus GG
(ATCC 53103)

5 x 10⁹ CFU** 7 x 10⁹ CFU** 10 x 10⁹ CFU**

*% realizacji Referencyjnych
Wartości Spożycia
**Colony Forming Unit -
jednostka tworząca kolonię

Stosowanie
Sposób użycia: zalecana do spożycia porcja w ciągu dnia: dzieci 0-6 miesięcy: 5 kropli; 7-12 miesięcy: 7 kropli; od 1. roku życia: 10 kropli.
Określoną 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.

Przechowywanie
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
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dni.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje: 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.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
5ml

Opis
Suplement diety Estabiom Baby zawiera szczepy bakterii jelitowych Lactobacillus rhamnosus GG oraz Bifidobacterium breve BR03.
Skład został wzbogacony o fruktooligosacharydy (FOS) oraz witaminę D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego dziecka. Witamina D jest również ważna dla prawidłowego rozwoju i utrzymania zdrowych kości u dzieci.

Zastosowana do produkcji suplementu diety technologia mikroenkapsulacji chroni szczepy bakterii obecnych w składzie przed
zmianami temperatury oraz działaniem soków żołądkowych i enzymów trawiennych, dzięki czemu bakterie mogą dotrzeć do jelita.
Preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie wymaga przechowywania w lodówce.
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