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Информация за потребителя
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бейби

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103
Пробиотик
Хранителна добавка подходяща за
новородени, бебета, деца и възрастни.
Може да се използва при преждевременно родени бебета и при новородени с ниско тегло1,2.
Използва се за увеличаване на
полезните бактерии в стомашночревния тракт.
Съдържа живи култури на бактерията Lactobacillus rhamnosus GG ATCC
53103 с доказана в множество клинични проучвания безопасност.

12 капки съдържат 12 милиона живи
култури на бактерията Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103.
Маслиновото масло се използва при
олигоантигенна диета (диета за страдащите от алергии). Свойствата на мастните киселини, съдържащи се в маслото са
подобни на тези в майчиното мляко.
Състав:
Пробиотични бактерии: Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103; пълнител:
маслиново масло; антиоксидант: аскорбил палмитат.

Състав в дневна доза:
Съдържание в 6 капки
Lactobacillus rhamnosus
6 x 109 CFU*
GG ATCC 53103
*CFU - колония формиращи единици

Съдържание в 12 капки
12 x 109 CFU*
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Препоръчителна дневна доза на
Актив Флора бейби:
Бебета и деца до 12 годишна възраст –
6 капки на ден по време на хранене.
Деца над 12 години и възрастни – 12
капки на ден. Не надвишавайте препоръчаната дневна доза. Хранителната добавка не може да се използва
като заместител на разнообразното
хранене и здравословния начин на
живот.

Начин на употреба:
След изваждане от хладилника,
изчакайте няколко минути, докато
продуктът придобие стайна температура. След това го разклатете, за
да се получи хомогенна течност. Възможно е разтворът да е мътен. Капките могат да се приемат с храна или
да се поставят директно в устата. Не
смесвайте продукта с твърде горещи
или твърде студени храни.

В случай на антибиотична терапия
продуктът може да се приема заедно
с антибиотика. След приключването
на терапията, с цел да се възстанови
чревната микрофлора, е добре пробиотикът да се приема през следващите няколко седмици.

Условия за съхранение:
Продуктът трябва да се съхранява
при температура между 12°C и 15°C
на сухо място, недостъпно за малки
деца. Да се предпазва от светлина и
влага. Да се използва до 30 дни от
първото отваряне.

Допълнителна информация:
Актив Флора бейби не съдържа
алергенни вещества като протеин на
кравето мляко, лактоза, захароза. Не
съдържа глутен.

Опаковка:
Перорални капки 5 ml

Предупреждения и предпазни мерки:
Да не се използва в случай на свръхчувствителност към някоя от съставките.
Важна информация:
Продуктът трябва да се приема след
консултация със специалист. Не е предназначен за парентерална употреба.
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