Arko DEFENSES Kids
Pitné ampuly

Výživový doplnok

- s obsahom baktérií mliečneho kvasenia, betaglukánu, kolostra, vitamínu D, zinku a selénu s cukrom a
sladidlom
Balenie: 5 samostatných pitných dávok
Objem netto: 50 ml (á netto 10 ml)
Výrobca:Arkopharma, LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES, BP 28 - 06511 CarrosCedex,
Francúzsko, www.arkopharma.com
Distribútor pre SR: S&D Pharma SK, s.r.o., Farebná 32, 821 05 Bratislava
Dávkovanie:
1 dávka denne pri raňajkách.
Umiestnite zariadenie na otváranie na uzáver a pevne zatlačte smerom dole tak, aby ste počuli dvakrát
kliknutie. Stlačenie uzáveru umožní otvorenie a vysypanie obsahu z uzáveru do roztoku. Pri stlačení uzáveru
môže dôjsť k miernemu úniku prášku. Vyberte zariadenie na otváranie a dôkladne pretrepte. Potom obsah
silno pretrepte. Otvorte uzáver a vypite.
Balenie obsahuje 5 jednotlivých pitných dávok pre intenzívny 5-dňový program.
Neprekračujte stanovenú odporúčanú dennú dávku.
Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhradarozmanitej stravy.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Nevhodné pre deti od 3 rokov.
Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky.
Uskladňujte pri teplote do 25 °C, mimo dosahu zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
(Vzhľadom k tomu, že baktérie mliečneho kvasenia sú živé organizmy, musia byť uložené na suchom mieste
pri teplote do 25°C, aby si zachovali svoj potenciál. Baktérie sú citlivé živé mikroorganizmy, ktoré časom
podliehajú prirodzenej degradácii.)
Zloženie:
Čistená voda - cukor - dehydrovaný glukózový sirup - stabilizátor: sorbitol - baktérie mliečneho
kvasenia:Lactobacillusplantarum,Lactobacillusparacasei,
Bifidobacteriumlactis,
Bacilluscoagulansa
Lactobacillusacidophilus -dextrín - protihrudkujúce látky: mastenec, oxid kremičitýa stearanhorečnatý fruktooligosacharidy - konzervačné látky: sorban draselný a benzoan sodný - prírodná jahodová príchuť kyselina citrónová - zinok monometionín- betaglukán (Saccharomycescerevisiae) (10 mg v dávke) -sušené
odstredené kolostrum(10 mg v dávke) - selenometionín- vitamín D3.
Minimálna trvanlivosť:
Číslo šarže:

Výživová hodnota
v1 dávke 10 ml
% ODD*
Zinok
2,5 mg
25%
Selén
11 µg
20%
Vitamín D3
5 µg
100 %
Baktérie mliečneho kvasenia:5 x 109cfu** (5miliárd)
Bifidobacteriumlactis, Lactobacillusacidophilus, Lactobacillusplantarum,
Lactobacillusparacasei, Bacilluscoagulans
* % ODD - % odporúčanej dennej dávky
**cfu - množstvo jednotiek tvoriacich kolónie

