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FLORADROP - LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG -
PROBIOTYK 20 ML
 

cena: 28,68 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Producent Aura Herbals

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Floradrop - probiotyk mikrokapsułkowany Lactobacillus Rhamnosus GG 20 ml - dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Floradrop przeznaczony jest do postępowania medycznego w celu:

ochrony mikroflory jelitowej podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu,
zachowania równowagi mikroflory jelitowej,
wspomagania odporności,
profilaktyki biegunek.

Probiotyki w postaci mikrokapsułkowanej, przyjmowane w dawce 5-krotnie niższej, niż te niepowleczone, wykazują taką samą
skuteczność. Oznacza to, że zamiast 10 mld CFU* preparatu niepowlekanego, można przyjąć 2 mld CFU* probiotyku
mikrokapsułkowanego Floradrop.
Proces mikrokapsułkowania

Proces mikrokapsułkowania zapewnia ochronę probiotyku przed wilgocią, tlenem, a także chroni przez działaniem soków trawiennych
żołądka, czy wysokim ciśnieniem osmotycznym przewodu pokarmowego. Dzięki temu szczepy bakterii znacznie zwiększają swoją
przeżywalność podczas przechowywania oraz pasażu w przewodzenie pokarmowym.

Mikrokapsułkowanie sprawia też, że bakterie Lactobacillus rhamnosus GG zawarte w produkcie Floradrop nie wymagają
przechowywania w lodówce.

Sposób użycia:
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Przed użyciem wstrząsnąć aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzyć zalecaną porcję (15 kropli) i spożyć bezpośrednio lub dodać
do pokarmu. Nie dodawać do bardzo zimnych lub gorących posiłków.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Zalecana porcja:

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Dzieci powyżej 12 r. ż. i dorośli:
15 kropli (2 miliardy żywych kultur bakterii Lactobacillus Rhamnosus GG).

Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu u dzieci poniżej 12 roku życia.

Produkt powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest przez dziecko w
przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Składniki:

Olej kukurydziany, mikrokapsułkowane żywe kultury bakterii (Lactobacillus Rhamnosus GG), emulgator: mono i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, przeciwutleniacz: d-alfa-tokoferol (witamina E).

20 ml - 40 zalecanych porcji dziennych.

Producent:

Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2,
81-754 Sopot
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