Saşe

BiGaia ,10

Saşe

Problyotlk Mikroorganizma Lactobacll/us
Protectis İçeren Takviye Edici Gıda
2-10 yaş grubu
uygundur.

çoc uk la rı n kullanımına

Reuterı

Muhafaza

koşulları :

25°C a lt ı nd a.

"Bu gıda probiyotik m ikroorganizma içerir.
Probiyot ik mik roorganizmalar sindirim
sistemini düzenlemeye ve b ağ ı ş ıklı k sistemini

desteklemeye yardımcı olur."
Tavsiye edilen gOnlQk alım dozu:
2 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinl erde günde
1 veya 2 saşe ku llanı lması önerilir.

kunı

ve serin bir yerde

saklayınız.

Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın .
Takviye edici g ı dalar normal beslenmenin
yerine geçemez. Çoc ukla rın u l aşa mayacağ ı
yerde sakl ayın.

İlaç değildir.

Maltodekstrin. probiyotik m ikroorganizma
(Lactobacil/us reuteri)

önlenmesi veya tedavi edilmesi
Hamilelik ve emzirme
dönemi ile hastalık veya ilaç ku ll an ı lması
durumları nda doktorunuza danışın. Dengeli ve
çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.

Net Miktar: 10 sase

Menşei: İsveç

H as ta lıkl arın

amac ıyla kullanılmaz.

İ çindekiler:

Akdi Bllt$tnlN
Zıı:IO' CfU
(2 l ıo'Woln)

0retlcl Firma: BioGaia Production AB,
Vindelvagen 3, SE-241 38 Eslöv, İ sveç
İthalatçı Firma: BioGaia AB l isansı ile

Hazırlanışı:

Bir

saşeyi okları n oldu ğu

açı nız. Saşe

içeceklerle

yerden

yı rtarak

içindeki tozu yiyecek veya
Toz. y iyecek ve

karı şt ırabi lirsi niz.

içeceklerin tadı nı değişti rmez. l sı . canlı
bakteriye zarar verebileceği için ü rün, sıca k
içecek ve yiyeceklere eklenmemelidir.
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