Ulotka informacyjna

Suplement diety
5 ml krople doustne
Zawiera żywe kultury bakterii
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103

Suplement diety przeznaczony dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych.
Można stosować także u wcześniaków1
Do stosowania w celu zwiększenia ilości
bakterii jelitowych w przewodzie
pokarmowym.

Składnik odżywczy
Wartość energetyczna
Tłuszcz:
w tym
kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Lactobacillus rhamnosus
GG ATCC 53103

Minimum 6 miliardów jtk* Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103 w jednej porcji dziennej.
Składniki:
oliwa z oliwek, mikrokapsułkowe
bakterie mlekowe Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 -1×109 jtk*/1
kropla.

Zawartość w 6 kroplach
9 kJ/2 kcal
0,2 g

Zawartość w 12 kroplach
18 kJ/4 kcal
0,5 g

0,1 g

0,1 g

0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g

0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g

6 x 109 jtk*

12 x 109 jtk*

*jtk - jednostek formujących kolonię bakterii
Manzoni P, Mostert M, Leonessa L, Priolo C, Farina D, Monetti C, Latino M.A, Gomirato G; Doustna suplementacja
szczepem z rodziny
Lactobacillus rhamnosus zapobiega kolonizacji przewodu pokarmowego wcześniaków przez Candida; Clinical Infectious Diseases 2006; 42.
1

Zalecana do spożycia dzienna porcja
Active Flora baby+:
niemowlęta i dzieci w wieku poniżej
12 lat – 6 kropli (6 miliardów jtk*) na
dobę podczas posiłku. Dzieci w wieku
powyżej 12 lat i dorośli – 12 kropli (12
miliardów jtk*) na dobę. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu należy się zwrócić
do specjalisty, który może wskazać inny
sposób porcjowania. Nie przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i nie zastąpi zdrowego
trybu życia.
Sposób użycia:
krople dodać do spożywanego pokarmu lub bezpośrednio do ust. Nie należy
mieszać preparatu ze zbyt zimnymi lub
gorącymi posiłkami.
W przypadku antybiotykoterapii można
przyjmować łącznie z antybiotykiem.
Po jej zakończeniu, w celu odbudowy
mikroflory jelitowej, należy rozważyć
przyjmowanie probiotyku przez kolejne
tygodnie.

DAIRY
FREE

LACTOSE
FREE

SUGAR
FREE

Najlepiej spożyć przed końcem:
na spodzie opakowania.
Numer partii:
na spodzie opakowania.

NO ADDED
PRESERVATIVES

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
tego produktu.
Ważna informacja:
nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek składnik preparatu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Warunki przechowywania:
Active Flora baby+ należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C,
w suchym miejscu, niedostępnym dla
dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. Po pierwszym otwarciu produkt
należy zużyć w ciągu 30 dni. Na dnie
fiolki może pojawić się osad, który nie
wpływa na jakość i bezpieczeństwo
produktu. Przed każdym użyciem fiolkę
należy wstrząsnąć, a po dłuższym okresie nieużywania należy ją kilkakrotnie
wstrząsnąć.
Objętość netto: ℮5 ml.
Wyprodukowano w UE dla:
Alpen Pharma AG,
Finkenhubelweg 16, 3012
Berno, Szwajcaria.
Dystrybutor:
Alpen Pharma Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 100,
00-807 Warszawa
Polska
www.alpenpharma.pl

