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Floractin krople doustne 5 ml
 

Cena: 17,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml (but.+zakrap.)

Postać krop.doustne

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu
 

FLORACTIN to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt (również wcześniaków i
noworodków z niską masa urodzeniową), dzieci i dorosłych.

Do postępowania dietetycznego w celu:
• zmniejszenia ryzyka powikłań występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu
• skrócenia czasu trwania biegunki
• wspomagania odporności
• zachowania równowagi mikroflory jelitowej

Skład: 
FLORACTIN zawiera żywe kultury bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) o korzystnym dla zdrowia
działaniu potwierdzonym w badaniach klinicznych.

6 kropli zawiera 6 miliardów żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103.

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu:
Dla niemowląt i dzieci do 12. roku życia - 6 kropli dziennie podczas posiłku.
Dla dzieci powyżej 12. roku życia i dorosłych - 12 kropli dziennie podczas posiłku.
W zależności od zapotrzebowania lekarz może zalecić inne dawkowanie.

Sposób użycia:
Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć do uzyskania jednolitej zawiesiny.
Krople należy dodać do spożywanego pokarmu lub podać bezpośrednio do ust.
Nie należy mieszać preparatu ze zbyt zimnymi, lub gorącymi posiłkami.
W przypadku antybiotykoterapii można przyjmować w tym samym czasie jak antybiotyk.
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Ważne informacje: 
Zaleca się, aby produkt był przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania:  
Nie należy przekraczać porcji preparatu zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie:  
Preparat należy przechowywać w temperaturze 2-15°C, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem i
wilgocią.

Po pierwszym otwarciu, produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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