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Lactostad dla dzieci, buteleczka 7ml x 5 szt.
 

Cena: 22,13 zł

Opis słownikowy

Producent STADA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Postać

Płyn

Opakowanie

Buteleczka 7ml x 5 szt.

Działanie

Suplement diety LACTOSTAD dla dzieci zawiera kombinację czterech szczepów bakteryjnych Lactabacillus acidophilus NCFM, 
Lactobacillus paracasei Lpc-37, Bifidobacterium lactis BI-04 i Bifidobacterium lactis Bi-07. Formuła preparatu wzbogacona jest również w
arabino-galaktooligosacharydy i witaminy z grupy B. LACTOSTAD dla dzieci wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego,
pomaga utrzymać prawidłowy stan błon śluzowych, a także przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego.,

Wskazania

Wspomaganie naturalnej mikroflory jelitowej u dzieci od 3. roku życia.

Sposób użycia

Zalecana dzienna dawka - 1 buteleczka, bezpośrednio po głównym posiłku.

• Trzymając buteleczkę w pozycji pionowej dokręcić nakrętkę do oporu aby jej zawartość (m.in. szczepy bakteryjne, witaminy) zwolnić do
płynu w buteleczce.
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• Powstałą zawiesinę energicznie wstrząsnąć.

• Odkręcić nakrętkę i wypić zawartość.

Ostrzeżenia

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Ważne jest stosowanie zdrowego trybu życia i
zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Skład

W nakrętce dozującej:

Howaru Restore II zawierający żywe bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus NCFM* Lactobacillus paracasei Lpc-37*,
Bifidobacterium lactis Bi-07, Bifidobacterium lactis BI-04*), substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, talk, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; amid kwasu nikotynowego (niacyna), D-pantotenian wapnia, beta-glukany, chlorowodorek pirydoksyny,
chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

W butelce:

Woda, fruktoza, arabino-galaktooligosacharydy, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu; substancje konserwujące:
benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas sorbowy; aromaty, substancja zagęszczająca: karagen.

 Zawartość w 1 buteleczceRWS**

 Arabino-galaktooligosacharydy 354,60 mg-

 Niacyna 4,80 mg30%

 Kwas pantotenowy 1,70 mg28%

 Beta-glukany 1,07 mg-

 Witamina B6 0,42 mg30%

 Tiamina 0,31 mg28%

 Kwas foliowy 56,00 mg28%

 Witamina B12 0,90 μg36%

 Żywe kultury bakterii fermentacji mlekowej 25 x 109 CFU***-

 

**RWS - referencyjna wartość spożycia
***CFU - jednostka tworząca kolonię.
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