Gyerekeknek 0 éves kortól 3 éves korig.
31 db tasak
A ProGastro KID Mini - 7 féle, a bélcsatorna mikroflórájában is megtalálható élőflórát tartalmaz.
Termékünk a világon egyedülálló ProbioAct® technológiával készült, mely biztosítja a baktériumok
élettartamát, stabilitását és minőségét.
A ProGastro KID Mini glutén-, tejfehérje-, laktóz és mesterséges adalékoktól mentes, valamint semmilyen állati
eredetű összetevőt nem tartalmaz.

Hogyan alkalmazd a gyermekednek?

Naponta 1 tasak (1 g) port keverj el kb. 1 dl szobahőmérsékletű vízben,
teában, gyümölcslében, tejben vagy bármilyen pépes ételben, pl.
joghurtban, zabkásában, tejberizsben, tejbegrízben, főzelékben.
Kicsiknek tápszerben elkeverve is adható. Fogyasztása naponta egyszer
javasolt.

Meddig szedje a gyermeked?

Használható folyamatosan, illetve kúraszerűen. Kúraszerű használatnál minimum
2 doboz elfogyasztása javasolt. 1 doboz 31 napra elegendő.

Összetevők:

Rizskeményítő, maltodextrin, inulin P7, baktériumok (Bifidobacterium lactis W51,
B.lactis W52, Lactobacillus acidophilus W55, L.casei W56, L.rhamnosus WGG,
L.salivarius W57, Lactococcus lactis W58), frukto-oligoszacharid P7.
Csíraszám: >= 1 x 109 CFU/1 g. 1 tasak 1 g port tartalmaz.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes, változatos, kiegyensúlyozott étrendet és az
egészséges életmódot!
Származási hely: Hollandia, Winclove BV.
Kizárólagos magyarországi forgalmazó: ProGastro Kft.
1139 Budapest, Forgách utca 19. (Gold Irodaház)
Telefon: 06/30 972-3830
info@progastro.hu / www.progastro.hu

Gyerekeknek 3 éves kortól 12 éves korig.
31 db tasak
A ProGastro KID Junior - 7 féle, a bélcsatorna mikroflórájában is megtalálható élőflórát tartalmaz.
Termékünk a világon egyedülálló ProbioAct® technológiával készült, mely biztosítja a baktériumok
élettartamát, stabilitását és minőségét.
A ProGastro KID Junior glutén-, tejfehérje-, laktóz és mesterséges adalékoktól mentes, valamint semmilyen
állati eredetű összetevőt nem tartalmaz.

Hogyan alkalmazd a gyermekednek?

Naponta 1 tasak (2 g) port keverj el kb. 1 dl szobahőmérsékletű vízben,
teában, gyümölcslében, tejben vagy bármilyen pépes ételben, pl.
joghurtban, zabkásában, tejberizsben, tejbegrízben, főzelékben.
Fogyasztása naponta egyszer javasolt, nagyobb gyerekeknél reggel
éhgyomorra vagy este lefekvés előtt.

Meddig szedje a gyermeked?

Használható folyamatosan, illetve kúraszerűen. Kúraszerű használatnál minimum
2 doboz elfogyasztása javasolt. 1 doboz 31 napra elegendő.

Összetevők:

Rizskeményítő, maltodextrin, inulin P7, baktériumok (Bifidobacterium lactis W51, B.lactis W52,
Lactobacillus acidophilus W55, L.casei W56, L.rhamnosus WGG, L.salivarius W57, Lactococcus lactis
W58), frukto-oligoszacharid P7.
Csíraszám: >= 2 x 109 CFU/2 g. 1 tasak 2 g port tartalmaz.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes, változatos, kiegyensúlyozott étrendet és az
egészséges életmódot!

Származási hely: Hollandia, Winclove BV.
Kizárólagos magyarországi forgalmazó: ProGastro Kft.
1139 Budapest, Forgách utca 19. (Gold Irodaház)
Telefon: 06/30 972-3830
info@progastro.hu / www.progastro.hu

