
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Estabiom Baby, 5ml
 

cena: 41,75 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 5 ml

Postać krople

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Estabiom Baby dostarcza jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakteryjnych,
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) oraz witamin? D3 wspieraj?c? prawid?owe funkcjonowanie kszta?tuj?cego
si? uk?adu odporno?ciowego dziecka. Witamina D3 wspomaga równie? rozwój i utrzymanie zdrowych ko?ci i
z?bów oraz prawid?owe funkcjonowanie mi??ni.
Technologia mikroenkapsulacji chroni bakterie LGG i pozwala im na skuteczne dotarcie do jelita cienkiego,
gdzie namna?aj? si? i uzupe?niaj? naturaln? flor? jelitow? dziecka, która prawid?owo ukszta?towana, tworzy
wewn?trzn? barier? chroni?c? przed bakteriami, wirusami, alergenami i toksynami.

Dawkowanie
Dzieci 0-6 miesi?cy: 5 kropli,
Dzieci 7-12 miesi?cy: 8 kropli,
Dzieci od 1. roku ?ycia: 10 kropli.
Okre?lona ilo?? produktu odmierzy? przy pomocy do??czonego do butelki kroplomierza, podawa?
bezpo?rednio do jamy ustnej, na ?y?eczk? lub rozpu?ci? w letnim p?ynie (spo?y? bezpo?rednio po
przygotowaniu). Przed u?yciem mocno wstrz?sn?? do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 olej s?onecznikowy, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów
t?uszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, ?rednio?a?cuchowe trójglicerydy, witamina D
(cholekalcyferol), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.
5 kropli preparatu zawiera: witamina D 10mcg 400IU (200%)*, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5310
5x10^9 CFU**.
7 kropli preparatu zawiera: witamina D 14mcg 560IU (280%)*, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5310
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7x10^9 CFU**..
10 kropli preparatu zawiera: witamina D 20mcg 800IU (400%)*, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5310
10x10^9 CFU**.
*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.
**CFU - jednstka tworz?ca koloni?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku uczulenia na sk?adniki produktu.

Wyprodukowano w Polsce dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa
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