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Laptele matern oferă numeroase avantaje. Pe lângă faptul că asigură
hrănirea nou născutului într-un mod natural, compoziţia sa este
perfect echilibrată şi se schimbă continuu în funcţie de nevoile
sugarului pe măsura creşterii şi dezvoltării acestuia. De asemenea,
laptele matern contribuie la dezvoltarea sistemului imunitar al
sugarului.

ORGANIC

INGREDIENTE
Extract uscat din fructe de Anason
(Pimpinella anisum)
150 mg
Extract uscat din fructe de Fenicul
(Foeniculum vulgare)
125 mg
Capsula : hidroxipropilmetilceluloză.
Agenţi de încărcare: extract din tărâţe de orez* şi
concentrat din tărâţe de orez*, agent de îngroşare: talc.
* provenite din culturi organice.
Feniculul şi Anasonul stimulează creşterea lactației
şi contribuie la îmbunătăţirea digestiei.
Sugarilor le place aroma uşoară de Anason a laptelui
matern şi aceasta îi determină să sugă de la sânul
mamei.

Plantele din compoziția Lactil® sunt organice și sunt
cultivate după metode care utilizează atât energia
naturală cât și alte resurse după metode acreditate
de Certisys BE-BIO-01.
Compoziția capsulelor este de origine vegetală.

SFAT FOLOSITOR:
Ceaiul Biolys®fenicul și anason

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Puteți îmbunătăți efectul Lactil® capsule
utilizând Ceaiul Biolys fenicul&anason (1-2 căni de
ceai pe zi).
Pe lângă fenicul și anason, ceaiul conține și
schinduf, care de asemenea stimulează lactația.

PRECAUŢII

Avantaj: utilizarea Ceaiului Biolys
fenicul&anason ajută mămica să aibă
un nivel optim de hidratare.

2 capsule pe zi, administrate una dimineaţa şi
una seara, cu un pahar mare cu apă.

A nu se utiliza în timpul sarcinii.
A nu se administra la copii cu vârsta sub 12 ani.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul
zilnic. Produsul este un supliment alimentar şi nu
trebuie să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată şi
un stil de viaţă sănătos.
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Sănătate bazată pe plante

RO

56 capsule vegetale

Greutate netă: 27 g

CONDIȚII DE PĂSTRARE

PRODUCĂTOR

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul datei
menţionate pe ambalaj. Data de expirare se referă la
ultima zi a lunii respective.
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