
AVANTAJE:

Nu conține gluten.
Ușor acceptat de către copii.
Ușor de utilizat în picături.

Bacteriile lactice  sunt prezente în mod 
natural în intestin, unde influențează 
motilitatea intestinală, favorizând un 
tranzit intestinal normal,  susțin o 
digestie normală, prin menținerea 
echilibrului acido-bazic. Dezechilibrul 
florei intestinale este determinat de 
anumiți factori (tratamentele cu 
antibiotice, diareea sau constipația 
călătorului, dietele dezechilibrate) și 
poate avea consecințe neplăcute, 
precum: balonare, diaree, constipație, 
erupții cutanate (dermatită atopică), 
scăderea imunității organismului.
Cele mai cunoscute și studiate tulpini 
de bacterii lactice sunt Bifidobacteriile 
și Lactobacilii.
Bifidobacterium animalis subspecia 
lactis este una dintre primele tulpini de 
bacterii benefice care se găsesc în mod  
natural în flora intestinală a 
nou-născuților.
Pentru mai multe informații  accesați 
site-ul www.sanvero.ro

Ingrediente:
Capacul conține: culturi de bacterii 

lactice: Bifidobacterium animalis ssp 
lactis BLC1 257,82 mg;  
agent de încărcare: amidon de 
porumb; agent antiaglomerant: dioxid 
de siliciu.
Recipientul conține: trigliceride ale 
acizilor grași. 
Informații nutriționale: 10 picături 
conțin 5 miliarde UFC (Unități 
Formatoare de Colonii) de 
Bifidobacterium animalis ssp lactis 
BLC1

Mod de utilizare:
Înșurubați capacul în sensul acelor de 
ceasornic până la capăt, moment în 
care pulberea din capac va cădea în 
flaconul cu solvent. Agitați bine 
conținutul, înlocuiți capacul cu 
picurătorul din cutie și utilizați 
conform schemei de mai jos.

0 – 12 luni : 4 picături / zi

12 - 36 luni : 10 picături / zi

FloraStrong Special conceput și adaptat
pentru bebeluși și copii mici



Atenționări: A nu se depăși doza 
recomandată pentru consumul zilnic. 
Produsul este un supliment alimentar 
și nu trebuie să înlocuiască o dietă 
variată și echilibrată și un stil de viață 
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la 
vederea copiilor mici. 

Efecte asupra capacității de a 
conduce autovehicule: nu se aplică.

Efecte secundare: Nu e cazul la dozele 
recomandate.
Consumat în exces poate avea efecte 
laxative.
                                
Condiții de păstrare: A se depozita în 
loc uscat, la temperatura camerei, 
departe de accesul copiilor. Data de 
expirare înscrisă pe flacon se referă la 
recipientul sigilat.
Odată reconstituită soluția, flaconul 
trebuie păstrat la frigider. Înainte de 
orice utilizare, încălziți flaconul în 
palme timp de 1 minut.

A se consuma, de preferință, înainte 
de sfârșitul: vezi CUTIE

Formă de prezentare: flacon cu 
picurător atașat.

Greutate netă: 4,068 g

Produs fabricat în Italia, respectând 
standardele GMP și FDA.
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A se păstra la frigider 
după  fiecare utilizare

Se înșurubează 
până la capăt

Se agită 
stanga - dreapta


