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Trilac plus forte krople krople 5 ml
 

Cena: 29,18 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 ml

Postać krople

Producent KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Trilac plus forte krople to probiotyk zawierający unikalną kompozycję czterech szczepów bakterii probiotycznych o udowodnionej
skuteczności klinicznej i potwierdzonym bezpieczeństwie stosowania.

Zastosowanie: 
produkt przeznaczony jest dla niemowląt powyżej 1 miesiąca życia i dzieci. Do postępowania dietetycznego w celu: uzupełnienie
mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii; skrócenia czasu trwania biegunki infekcyjnej; wspomagająco w
utrzymaniu prawidłowej pracy jelit oraz naturalnej odporności organizmu; w celu uzupełnienia diety w przypadku wystąpienia biegunki
podróżnych.

Zalecana dzienna porcja: 
5 kropli dziennie. Można spożywać bezpośrednio lub dodać krople do niewielkiej ilości letniego płynu (przegotowanej wody, mleka lub
jogurtu), a następnie podać do wypicia.

Składniki: 
liofilizowany szczep Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) w ilości min. 2,5 mld CFU/5 kropli, mieszanka liofilizatu 3 szczepów w
ilości min. 2,5 mld CFU/5 kropli, w proporcji: Lactobacillus acidophilus 46,5%, Bifidobacterium lactis 47,5%, Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus 6%; olej MCT – nośnik, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych E471 – stabilizator.

5 kropli zawiera:
*wartość energetyczna: 8,15kJ/1,95kcal,
*tłuszcz 0,235g; węglowodany 0g; błonnik 0g; białko 0g; sól 0g,
*liofilizowany szczep Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) w ilości CFU* 2,5mld; mieszanka liofilizatu szczepów w proporcji
Lactobacillus acidophilus 46,5%, Bifidobacterium lactis 47,5%, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 6% w ilości CFU 2,5mld; olej MCT
0,25ml; mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych E471 (stabilizator) 1mg.
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*CFU - jednostki tworzące kolonie.

Ważne wskazówki:
Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 stopni Clesjusza. Nie zamrażać.
Chronić przed światłem.
Po otwarciu zaleca się przechowywanie w lodówce od 2 do 8 stopni Celsjusza.
Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Masa netto: 5ml
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