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Acidolac Baby 1,5 g 10 sasz.a 1,5g
 

Cena: 29,07 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 sasz.a 1,5g

Postać -

Producent/
Dystrybutor

MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Diet.środ.spoż.specjal.przezn.med.

Substancja
czynna

Bifidobacterium BB-12,fructooligosachary

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 saszetka zawiera 4 miliardy liofilizowanego szczepu bakterii Bifidobacterium BB-12, fruktooligosacharydy (FOS), dekstrozę -
nośnik, dwutlenek krzemu.  Wskazania i działanie Jesienno zimowe szarugi i wiosenne przesilenie na ogół oznaczają częstsze niż w
innych miesiącach zmaganie się z przeziębieniami, mniej lub bardziej poważnymi infekcjami. Szczególnie często dotykają one
najmłodszych, których organizmy nie są jeszcze tak silne i odporne, jak osób dojrzałych. Niemowlaki i małe dzieci nie tylko stosunkowo
często są narażone na infekcje (czemu – niestety - sprzyjają żłobki i przedszkola), ale i przechodzą je ciężej, niż dzieci starsze i dorośli. W
takiej infekcji często nie obejdzie się bez antybiotyku. A ten – zabijając chorobotwórcze drobnoustroje – niszczy również dobre bakterie,
pozostawiając organizm malucha rozregulowany i osłabiony. Stąd po kuracji antybiotykowej częste biegunki, mocno obniżona
odporność i podatność na kolejne infekcje. Acidolac baby to produkt, którego skład opracowano specjalnie dla dzieci już od 4-go
miesiąca życia. Posiada unikalną formułę SYNBIOTYKU – połączenie probiotyku i prebiotyku. Zawiera szczep Bifidobacterium BB-12,
który jest dominującym szczepem flory bakteryjnej u niemowląt. Chroni też układ pokarmowy niemowlęcia przed rozwojem
niekorzystnej mikroflory. Połączenie prebiotyku – fruktooligosacharydu (FOS) z Bifidobacterium BB-12 wpływa na wydłużenie czasu
działania bakterii oraz na kolonizację jelita. Acidolac baby stosuje się w celu zapewnienia prawidłowej flory bakteryjnej i regulacji funkcji
przewodu pokarmowego zwłaszcza w trakcie i po antybiotykoterapii, a także w stanach zmniejszonej odporności organizmu. Preparat
może być stosowany w stanach związanych z zaburzeniami mikroflory spowodowanych zmianą diety np. w związku ze zmianą strefy
klimatycznej. Acidolac baby to preparat w postaci proszku o słodkim smaku pakowany w saszetki dzięki czemu jest wyjątkowo wygodny
w stosowaniu, nawet u niemowląt. Wystarczy tylko jedna saszetka! Dla niemowląt powyżej 4 miesiąca życia zawartość saszetki należy
wymieszać z wodą lub mlekiem; dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych – z wodą, jogurtem lub spożyć bezpośrednio. W przypadku
antybiotykoterapii produkt należy stosować w trakcie kuracji antybiotykowaj oraz 2 – 3 tygodnie po jej zakończeniu. Acidolac baby jest
produktem bezmlecznym. Można go przechowywać w temperaturze pokojowej (nie wymaga przechowywania w lodówce!).  
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.  Dawkowanie Od 4 miesiąca życia: 1-2 saszetki dziennie.
Dla niemowląt zawartość saszetki należy wymieszać z wodą lub mlekiem. Dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych - zawartość saszetki
można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu z wodą, jogurtem lub mlekiem.  Informacja Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Należy spożywać pod nadzorem lekarza.  
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