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BIOGAIA KROPLE 5 ML
Cena: 48,50 PLN
Opis słownikowy
Postać

KROPLE

Producent

EWOPHARMA AG SP.Z O.O.

Opis produktu
Krople probiotyczne BioGaia Krople probiotyczne BioGaia to prosty, bezpieczny i wygodny sposób uzupełnienia Twojej flory jelitowej.
Ponieważ można dodawać je do jedzenia i picia lub podawać na łyżce, są doskonałe dla niemowląt i małych dzieci – lub osób, które nie
są w stanie połknąć tabletek. Krople BioGaia zawierają probiotyczny szczep bakterii Lactobacillus reuteri (L. reuteri) Protectis
zawieszony w oleju. Jest to pierwszy probiotyczny szczep wyizolowany z pozbawionego toksyn mleka matki – obecnie produkowany w
naszych laboratoriach z zachowaniem rygorystycznych standardów. Już pięć kropli na dzień zapewnia zalecaną dobową dawkę 100
milionów aktywnych, prozdrowotnych bakterii L. reuteri Protectis. Krople BioGaia® w łatwy sposób zapewnią prawidłową równowagę
jelit u Twojego dziecka. Wielkość porcji:5 kropli, Ilość w porcji:25 porcji w 5 ml butelce Skład: Lactobacillus reuteri Protectis, 100
milionów żywych, aktywnych komórek* Inne składniki: Olej słonecznikowy, olej trójglicerydowy o pośredniej długości łańcuchów,
dwutlenek silikonu. Może zawierać śladowe ilości białka mleka. Stosowanie Pięć (5) kropli na dzień lub według zaleceń lekarza. Przed
użyciem dobrze wstrząsnąć. Wskazówki Przechylić butelkę pod kątem 45 stopni i pozwolić na powolne formowanie kropli. Krople można
podawać na łyżce lub dodać do napoju lub jedzenia. Po użyciu delikatnie popukać w dno butelki, aby oczyścić dozownik. Krople nie
zmieniają smaku potraw ani napojów. (Uwaga: Nie dodawać do gorących potraw lub napojów, gdyż może to doprowadzić do
zniszczenia żywych kultur bakterii.) Przechowywanie Temperatura pokojowa (maks. 25°C). Produkt przydatny do spożycia przez cztery
tygodnie po otwarciu opakowania. BioGaia krople 5 ml Krople probiotyczne BioGaia: Pierwsze probiotyczne krople W całości naturalne –
pochodzące z wolnego od toksyn mleka matki Klinicznie potwierdzona suplementacja flory jelitowej Twojej i Twojego dziecka Odporne
na większość najczęściej stosowanych antybiotyków (skuteczne także w trakcie antybiotykoterapii) Odporne na kwas żołądkowy (nie
jest potrzebna kapsułka chroniąca przed kwasem żołądkowym i solami żółciowymi) Całkowicie bezpieczne dla dzieci od pierwszego
dnia życia Neutralny smak
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