Navodilo za uporabo

Baby LINBI probiotične kapljice za otroke
prehransko dopolnilo
8 ml

Kaj vsebuje navodilo:
1. Kaj so Baby LINBI probiotične kapljice za otroke?
2. Priporočeno odmerjanje in uporaba
3. Shranjevanje
4. Dodatne informacije

1. KAJ SO BABY LINBI PROBIOTIČNE KAPLJICE ZA OTROKE?
LINBI probiotične kapljice vsebujejo žive liofilizirane bakterije iz rodu Bifidobacterium.
Bifidobakterije
Bifidobakterije so probiotične bakterije, običajno prisotne v prebavnem traktu in so del črevesne
mikrobiote. Mikrobiota dojenih otrok je primarno sestavljena iz rodov bifidobakterij.
OPOZORILA
Zaradi varnostnih razlogov otroku ne dajajte prehranskega dopolnila Baby LINBI probiotične
kapljice za otroke, če:
- je alergičen na katerokoli sestavino izdelka,
- ima pomanjkljivosti v delovanju imunskega sistema.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pokrbite
tudi za zdrav življenjski slog.
2. PRIPOROČENO ODMERJANJE IN UPORABA
Dojenčki in otroci do 12 let: 6 kapljic enkrat na dan, najbolje s hrano.
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
Pred uporabo dobro pretresite. Pri odmerjanju je potrebno stekleničko držati pod kotom 30°
(glejte sliko spodaj).

Da bi se izognili škodljivemu vplivu toplote na bakterije, ne mešajte kapljic z vročimi napitki.
Če otrok prejema antibiotike, priporočamo dajanje dopolnila BABY LINBI probiotiče kapljice za
otroke vsaj 3 ure po zaužitju antibiotikov.
3. SHRANJEVANJE
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Izdelek shranjujte v originalni embalaži in ga porabite v enem mesecu po prvem odprtju.
Shranjujte nedosegljivo otrokom!

4. DODATNE INFORMACIJE
Sestavine: sončnično olje, Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12®), saharoza,
maltodekstrin; antioksidanti: natrijev askorbat, DL-alfa tokoferol, citronska kislina.
Aktivne sestavine (v 6 kapljicah): 1 x 109 kolonijskih enot živih liofiliziranih bakterij
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12®).
BB-12® je zaščitena blagovna znamka podjetja Chr. Hansen A/S.
Hranilna vrednost
Energijska vrednost
maščobe
od tega nasičene maščobe

v 6 kapljicah
9 kJ/2 kcal
0,24 g
0,02 g

Vsebuje zanemarljive količine ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli.
Rok uporabnosti in številka serije sta odtisnjena na ovojnini.
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