
Fitobimbi Isilax – Siro hỗ trợ táo bón, nhuận tràng cho bé

Thành phần: cho 100ml

Chiết xuất cây Manna (Fraxinus ornus) 15g

chiết xuất quả Mận (Prunus domestica) 7,5g

chiết xuất quả Táo tây (Malus domestica) 5g



chiết xuất cây Cẩm quỳ (Malva sylvestric) 5g

Inulin 3g 0,75g

Pectin Táo

Phụ liệu: Nước khử khoáng, fructose, potassium Sorbate, citric acid vừa đủ 100ml

Không Gluten, không lactose Đóng gói: Chai 200ml/hộp.

Công dụng

Bổ sung chất xơ từ thực vật cho cơ thể giúp nhuận tràng, hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón ở trẻ nhỏ.

Đối tượng sử dụng

Trẻ bị táo bón, tiêu hóa kém, ăn uống khó tiêu, chế độ ăn thiếu chất xơ. Cách dùng

► Trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi: Dùng từ 1 muỗng đến 3 muỗng (15ml đến 45ml) mỗi ngày.

► Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.

► Liều dùng theo cân nặng như sau:

► Trong đợt cấp

+ Trẻ dưới 5kg: 5ml/lần/ngày.

+ Trẻ từ 5kg – 10kg: 5 – 10ml/lần, 1 – 2 lần/ngày.

+ Trẻ từ 10kg – 20kg: 10 – 15ml/lần, 1 – 2 lần/ngày.

+ Trẻ từ 20kg – 30kg: 15 – 20ml/lần, 1 – 2 lần/ngày.

+ Trẻ trên 30kg: 20 – 30ml/lần, 1 – 2 lần/ngày.

► Trong giai đoạn duy trì: giảm liều dần sau khi trẻ đã đi tiêu bình thường, đều đặn, liều duy trì

với trẻ từ 2 tuổi là 10ml mỗi ngày, với trẻ dưới 2 tuổi là 5ml mỗi ngày, hoặc sử dụng liều tối thiểu

theo cân nặng.



► Liệu trình sử dụng nên dùng từ 1 – 3 tháng hoặc 6 tháng tùy vào mức độ táo bón và thời gian

trẻ đã mắc táo bón.

► Sản phẩm có thể dùng trực tiếp hoặc pha loãng với nước, đồ uống khác (trà, sữa, trà hoa

cúc, nước hoa quả).

► Lắc kỹ trước khi dùng.

Mua ngay: https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-isilax/

Fitobimbi Sonno – Siro giúp bé dễ ngủ, ngủ ngon, ngủ sâu giấc

FITOBIMBI SONNO GIÚP BÉ HẾT QUẤY KHÓC, NGỦ CHẬP CHỜN NHƯ THẾ NÀO?

– Giúp bé thư giãn, giảm căng thẳng:

+ Tía tô đất: đây là thảo dược được có tác dụng cân bằng hệ thần kinh, giải tỏa lo âu, giúp ngủ

ngon và giải tỏa căng thẳng cho trẻ một cách rất an toàn.

+ Lạc tiên tây: các thụ thể của Hoa Lạc Tiên tây có khả giúp bé ngủ sâu tự nhiên, không làm bé

khó chịu hay phụ thuộc khi sử dụng lâu dài. Lạc tiên cũng giúp bé điều trị suy nhược thần kinh,

tim hồi hộp, mất ngủ, ngủ mơ.

– Giúp bé giảm rối loạn tiêu hóa, giảm các kích ứng hô hấp: + Đoạn lá bạc: chứa flavonoid,

tanin, acid giúp trấn tĩnh tinh thần, dễ ngủ, giảm căng thẳng thần kinh, chống viêm, giảm các

triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Các thành phần của SONNO đều được chiết xuất từ công nghệ cao để lấy hoạt chất dược học,

nên rất an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

TẠI SAO SONNO VƯỢT TRỘI HƠN SO VỚI NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP BÉ NGỦ NGON

KHÁC? – 100% thảo dược chuẩn hóa Châu Âu:

+ Thảo dược được dùng trong SONNO đều là thảo dược gốc bản địa của Châu Âu.

+ Thảo dược chuẩn hóa được kiểm định gắt gao theo tiêu chuẩn ISO từ khâu gieo trồng, thu hái,

chiết xuất cho đến thành phẩm tại Italia.

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-isilax/


+ Sản phẩm luôn được kiểm soát hoạt chất chính phải được đồng đều giữa các lô mẻ thành

phần. Hàm lượng độc tố dưới mức cho phép.

+ Có chứng nhận an toàn rất cao: chứng nhận Ivegan (không có bất kì thành phần nào từ động

vật). Là một trong rất ít công ty tại Châu Âu đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe cGMP của FDA

Hoa Kỳ.

+ 100% chất tạo màu tạo mùi tự nhiên không có chất nhân tạo.

– Được sản xuất bởi công ty dược phẩm Phamalife Italia:

+ Là công ty hàng đầu trong công nghệ dược phẩm về thảo dược chuẩn hóa. + Có kinh nghiệm

trên 20 năm nghiên cứu, sản xuất các dược phẩm thảo dược, các sản phẩm của công ty đã phổ

biến toàn Châu Âu và 50 nước trên thế giới.

– Tuyệt đối an toàn cho trẻ nhỏ:

+ Được chỉ định là sản phẩm dành cho trẻ em trong bệnh viện Nhi công lập toàn nước Ý trong

hơn 20 năm.

+ Sản phẩm nguồn gốc 100% thảo dược đã chuẩn hóa an toàn, không gây tác dụng phụ cho trẻ.

+ Hương vị tự nhiên dễ uống, vị ngọt thảo dược tự nhiên. + Có thể pha với sữa, nước hoa quả,

đồ uống thông thường khác mà không biến chất.

Mua ngay: https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-sonno/

Fitobimbi Gas – Siro hỗ trợ chứng đầy hơi, khó tiêu, nôn trớ ở trẻ

Fitobimbi Gas có tốt không? Đó là băn khoăn của hầu hết các mẹ khi tìm hiểu sản phẩm hỗ trợ

giảm nôn trớ, ọc sữa, đầy bụng cho bé yêu. Hãy cùng lắng nghe cảm nhận của người mẹ trong

bài viết dưới đây khi lần đầu cho bé dùng Gas Bimbi nhé!

Fitobimbi Gas có tốt không? Trải lòng của mẹ sau khi cho bé dùng!

Fitobimbi Gas có tốt không? Trải lòng của mẹ sau khi cho bé dùng!

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-sonno/


Đôi điều về tình trạng nôn trớ, ọc sữa ở trẻ sơ sinh

“2 tuần đầu sau sinh bé bú rất ngoan, nhưng sau đó bé bắt đầu có hiện tượng ọc sữa, nôn trớ.

Đôi khi sặc cả lên mũi và còn hay khò khè, nấc cụt, khiến mình rất lo lắng“. Chị Hồng Loan, sống

tại Bắc Ninh, trải lòng về tình trạng nôn trớ, ọc sữa của cậu con trai đầu lòng, Ken.

Thuật ngữ “nôn trớ”, “ọc sữa” là hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản. Nó xảy ra khi sữa

hoặc thức ăn rắn trong dạ dày trào ngược lên thực quản của bé.

Tìm hiểu về tình trạng nôn trớ, ọc sữa ở trẻ sơ sinh

Tìm hiểu về tình trạng nôn trớ, ọc sữa ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh thường xuyên ọc sữa vì hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Nó thường

xảy ra nhất khi chúng ăn quá nhiều hoặc nuốt phải không khí trong khi ăn. Việc ọc sữa là phổ

biến đối với hầu hết trẻ sơ sinh cho đến khoảng thời gian chúng có thể ăn thức ăn đặc (khoảng

6 tháng đến 1 tuổi).

Điều tưởng như bình thường này lại là cả một vấn đề “to đùng” đối với ai lần đầu làm mẹ như

chị Loan.

Tuy nhiên, nỗi lo của mẹ không hề thừa chút nào. Bởi bé bị ọc sữa, nôn trớ kéo dài có thể gây

tổn thương hệ tiêu hóa. Đặc biệt, ọc sữa mỗi lần bú sẽ khiến bé không nhận đủ dinh dưỡng cần

thiết, dẫn đến chậm lớn, kém phát triển.

Mua ngay: https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-gas/

Fitobio Baby – Men vi sinh hỗ trợ hệ tiêu hoá, bổ sung lợi khuẩn cho bé

Fitobimbi cho bé rối loạn tiêu hóa Fitobio Baby 15ml bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ sức khỏe hệ vi

sinh đường ruột, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, khó

tiêu do loạn khuẩn đường ruột, hỗ trợ giảm hội chứng ruột kích thích.

Đối tượng sử dụng:

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-gas/


– Trẻ em và người lớn có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, khó tiêu

do loạn khuẩn đường ruột hoặc do uống kháng sinh dài ngày.

– Trẻ em và người lớn bị hội chứng ruột kích thích.

Cách dùng:

– Trẻ em từ 0 đến 6 tháng tuổi: dùng theo tư vấn của chuyên gia y tế (có thể dùng tới 10 giọt mỗi

ngày)

– Trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi: 10 giọt mỗi ngày

– Trẻ em trên 3 tuổi và người lớn: 20 giọt mỗi ngày

Mua ngay: https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobio-baby-men-vi-sinh/

Fitobimbi Omega Junior – Siro hỗ trợ phát triển não bộ và thị lực cho bé

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe FITOBIMBI OMEGA JUNIOR – Hỗ trợ phát triển não bộ của trẻ

nhỏ, tốt cho mắt.

Nhập khẩu nguyên chai từ Ý.

Thành phần cho 100ml:

Dầu hạt Lý chua đen (Ribes nigrum) 69,47g, Vitamin E (Tocopheryl acetate) 200mg, Pyridoxine

hydroclorid (Vitamin B6) 28,5mg

Phụ liệu: Dầu đậu nành vừa đủ 100ml

Không Gluten, không Lactose

Công dụng:

Hỗ trợ bổ sung acid béo không no Omega-3, Omega-6 từ thực vật

Hỗ trợ quá trình phát triển não bộ ở trẻ nhỏ, tốt cho mắt

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobio-baby-men-vi-sinh/


Đối tượng sử dụng:

Dùng được cho trẻ từ 1 ngày tuổi

Trẻ đang trong độ tuổi phát triển, trẻ cần bổ sung các acid béo không no Cách dùng:

1 lần hút tương đương 15 giọt.

Trẻ có khẩu phần ăn hoàn toàn là sữa (bú mẹ hoặc uống sữa công thức): 5 giọt với mỗi 100ml

sữa.

Trẻ từ khi ăn dặm đến 1 tuổi: 30 giọt/ lần, ngày 2 lần.

Trẻ em trên 1 tuổi và người lớn: 20 giọt/ lần, ngày 3 lần.

Trẻ dưới 2 tuổi tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

Liệu trình sử dụng tối thiểu 1 tháng, có thể kéo dài tới 3 tháng.

Sản phẩm có thể dùng trực tiếp hoặc pha loãng với nước, sữa, đồ uống khác.

Sản phẩm với nguồn gốc tự nhiên, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và kiểm soát nghiêm

ngặt từ Italia (theo GMP, ISO 22000) nên phù hợp với trẻ nhỏ.

Mua ngay: https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-omega-junior/

https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-omega-junior/

