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Lactostad dla dzieci płyndoustny 7ml 5amp.
 

Cena: 32,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 amp.

Postać płyn doustny

Producent STADA ARZNEIMITTEL AG

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Zawartość składników w 1 porcji (zalecana dzienna porcja): Bifidobacterium lactis Bl-04 – 18,75mld CFU, Lactobacillus Acidophilus
La-14 – 5mld CFU, Lactobacillus plantarum Lp-115 – 1mld CFU, Lactobacillus paracasei Lpc-37 – 0,25mld CFU, aloes zwyczajny,
prebiotyki (oligosacharydy arabinogalaktanowe, beta-glukany), witaminy (kwas pantotenowy, witaminy: B1, B6, B12, PP, kwas foliowy).
Produkt zawiera substancje słodzące.
CFU – jednostki tworzące kolonie.

Działanie:
Preparat ma postać jednodawkowych fiolek, z których każda zawiera przynajmniej 25mld żywych kultur bakterii probiotycznych. W
suplemencie diety Lactostad dla dzieci zastosowano aż cztery różne szczepy bakterii fermentacji mlekowej. Wpływają one na
utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej. Ponadto skład uzupełniają prebiotyki oraz witaminy, a także aloes zwyczajny. Taka
kompozycja składników czynnych stanowi doskonałe wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witaminy B6, B12 oraz
kwas foliowy wspomagają układ odpornościowy, niacyna przyczynia się do zachowania właściwego stanu błon śluzowych, a połączenie
niacyny, kwasu pantotenowego oraz witamin B1, B6 i B12 wpływa na utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Zastosowanie:
Suplement diety Lactostad dla dzieci smak truskawkowy przeznaczony do stosowania w sytuacjach, gdy organizm potrzebuje wsparcia,
czyli podczas terapii antybiotykowej, w sytuacjach stresowych (wysiłek intelektualny, egzaminy), zmiana trybu życia lub diety.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Chronić przed działaniem wilgoci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: zawartość jednej fiolki. Podawać po zjedzeniu głównego posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.
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