Linex® Baby kvapky
Výživový doplnok
www.linex-probio.sk
Linex Baby kvapky obsahujú živé lyofilizované baktérie rodu Bifidobacterium animalis subs. lactis.
Zloženie:
6 kvapiek (denná odporúčaná dávka) poskytuje minimálne 1 miliardu (1 x 109) kolónií živých
mliečnych baktérií Bifidobacterium animalis subs. lactis na konci času použiteľnosti.
Ďalšie zložky sú slnečnicový olej, alfa-tokoferol (vitamín E) E307, kyselina citrónová E330,
sacharóza, maltodextrín, nátriumaskorbát E301.
Obsah balenia a druh obalu:
8 ml olejových kvapiek v 10 ml sklenenej fľaštičke. Fľaštička je z hnedého skla s plastovým uzáverom
s kvapkadlom a plastovým viečkom.
Použitie a odporúčané dávkovanie:
Fľaštička sa má pred podaním dobre pretrepať, obrátiť, držať pod uhlom približne 30° a má sa
nakvapkať 6 kvapiek na lyžičku alebo do mlieka/príkrmu jedenkrát denne. Odporúčaná denná dávka 6
kvapiek poskytuje 1 miliardu kolonií živých mliečnych bakterií.
Každá fľaštička predstavuje dávku na 21 dní.
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Výživový doplnok sa môže podávať mladším dojčatám po konzultácii s detským lekárom a dojčatám
od ukončeného 3. mesiaca, ktoré nie sú dojčené a nedostávajú dojčenskú výživu už obohatenú o
probiotiká, napr. v prípade dysmikróbie po liečbe antibiotikami. Ak vaše dieťa užíva antibiotiká,
odporúčaný časový odstup medzi antibiotikom a Linex baby kvapky je minimálne 3 hodiny.
Aby sa zabránilo znehodnoteniu baktérií, kvapky nesmiete miešať s horúcimi nápojmi.
Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Upozornenie
Nepodávajte Linex Baby kvapky vášmu dieťaťu:
- ak je alergické na ktorúkoľvek zo zložiek tohto výživového doplnku;
- ak má závažné poruchy imunitného systému alebo dostáva imunomodulačnú (imunitu
posiľňujúcu) liečbu;
- ak má intoleranciu sacharózy.
Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Uchovávanie
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí!
Výživový doplnok uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25°C chránený pred slnečným
žiarením.
Po prvom otvorení spotrebujte kvapky do 4 týždňov.
Výrobca: Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre, Dánsko
Zastúpenie v SR: Sandoz d.d.- organizačná zložka, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika
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