Coloflor Cesario

Coloflor cesario krople to preparat w postaci kropli, przeznaczony dla noworodków i
niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie. Przewód pokarmowy zdrowego płodu
jest jałowy. Sposób porodu wpływa na rodzaj i liczbę bakterii nabytych przez
noworodka. Środowisko, z jakim spotyka się dziecko podczas porodu przez cesarskie

cięcie, pozbawia je kontaktu z naturalną mikroflorą matki, przez co kolonizacja
przewodu

pokarmowego

noworodka

bakteriami

z

rodzaju Lactobacillus i

Bifidobacterium jest zaburzona i może być zakłócona przez 6 miesięcy po porodzie.
Dodatkowo po porodzie drogą cięcia cesarskiego opóźniony jest początek laktacji,
przez co wiele niemowląt urodzonych w sposób niefizjologiczny, pozbawionych jest
w początkowym okresie życia wpływu korzystnych bakterii zawartych w mleku matki
na rozwój prawidłowej mikroflory jelitowej.
Coloflor cesario to preparat, który zawiera 3 szczepy żywych kultur bakterii
wyselekcjonowane ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone w
badaniach naukowych: Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Lactobacillus
fermentum (CECT5716) Hereditum® oraz Bifidobacterium infantis 5478.

Składniki
olej MCT, skrobia, maltodekstryna, liofilizowane żywe kulturybakterii: Bifidobacterium
infantis5478 , Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Lactobacillus fermentum
(CECT5716) Hereditum®, sacharoza, przeciwutleniacz: cytrynianysodu, chloreksodu.

Zalecane spożycie
Noworodki i niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie – 3 krople dziennie.
Zastosowanie:preparat polecany jest dla noworodków i niemowląt urodzonych
przez cesarskie cięcie w celu uzupełniania diety w żywe kultury bakterii Lactobacillus
rhamnosus GG, Lactobacillus fermentum (CECT5716) Hereditum®, Bifidobacterium
infantis 5478 oraz inulinę.
Dzienna porcja (3 krople) zawiera: 3 miliardy żywych kultur bakterii, w tym 1 miliard
żywych kultur bakterii L. rhamnosus GG (ATCC 53103), 1 miliard żywych kultur bakterii
L. fermentum

CECT5716) Hereditum® oraz 1 miliard żywych kultur bakterii B. infantis 5478.
Przechowywanie: w temperaturze od 2°C do 8°C. Chronić przed światłem.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Produkt zawiera około 32 porcji.
Preparat należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia buteleczki.
Kraj pochodzenia: Polska.

Objętość:
5 ml netto
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