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VIVOMIXX VSL#3krop.doustne 2x5ml
 

Cena: 77,00 PLN

Opis słownikowy

Postać krop.doustne

Producent PHARMABEST SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Vivomixx krople są dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kropli doustnych
(zawiesiny). Zawiera wyselekcjonowane bakterie probiotyczne: Streptococcus thermophilus DSM24731®, Bifidobacterium longum
DSM24736®, Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium infantis DSM24737®, Lactobacillus acidophilus DSM24735®,
Lactobacillus plantarum DSM24730®, Lactobacillus paracasei DSM24733®, Lactobacillus delbruecki ssp. bulgaricus DSM24734®, na
bazie średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Produkt zawiera liofilizowane żywe kultury bakterii. Przeznaczony do uzupełnienia diety noworodków, niemowląt i małych dzieci, w
okresie niedostatecznej kolonizacji bakteryjnej przewodu pokarmowego. Stosowanie liofilizatu bakterii w badaniach pozytywnie
wpłynęło na kolonizację jelit.

Do postępowania dietetycznego:

  - w stanach zapalnych jelit,
  - w schorzeniach czynnościowych jelit (np. w kolce jelitowej niemowląt),
  - w polekowych zaburzeniach flory jelitowej (np. po antybiotykoterapii),
  - we wspieraniu odporności.

Składniki:
Trójglicerydy krótko- i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (olej palmowy - MCT), liofilizowane żywe kultury bakterii 4%
(wytworzone z udziałem mleka): Streptococcus thermophilus DSM24731®, Bifidobacterium longum DSM24736®, Bifidobacterium breve
DSM24732®, Bifidobacterium infantis DSM24737®, Lactobacillus acidophilus DSM24735®, Lactobacillus plantarum DSM24730®,
Lactobacillus paracasei DSM24733®, Lactobacillus delbruecki ssp. bulgaricus DSM24734®.

Zalecana dzienna porcja do spożycia:
10 -20 kropli zawiesiny (zawiera 5-10 miliardów bakterii (5 x 109 jtk.)).
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Sposób przygotowania i sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po rozpuszczeniu w letnim płynie.
Instrukcja przygotowania buteleczki przed pierwszym użyciem.

1. Przed pierwszym użyciem należy przekręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do całkowitego pęknięcia uszczelki pod
nakrętką oraz otwarcia dna pojemniczka umieszczonego w nakrętce w celu uwolnienia zawartości do butelki.

2. Wstrząsnąć aż do uzyskania jednolitej zawiesiny.

3. Usunąć pierwotną nakrętkę i zastąpić ją kroplomierzem dołączonym do opakowania.

Przed każdym użyciem, produkt należy wstrząsnąć kilkukrotnie i odmierzyć zalecaną ilość kropli. Po zastosowaniu produkt należy
szczelnie zamknąć.

Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 stopni C,najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci oraz z dala od światła. Produkt zawiera wrażliwe na ciepło bakterie. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie
źródeł ciepła. Zużyć w ciągu 3 tygodni po otwarciu. Po zakończeniu stosowania produktu, należy pozbyć się pozostałości.

Produkt zalecany do stosowania od pierwszych dni życia u noworodków (również urodzonych przedwcześnie), niemowląt i małych
dzieci. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt bezglutenowy, bez laktozy.
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