
<a href =”https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobio-baby-men-vi-sinh/”>Fitobio Baby –
Men vi sinh hỗ trợ hệ tiêu hoá, bổ sung lợi khuẩn cho bé</a><br>

● Trong mỗi 20 giọt (1ml) có chứa: Tổng số Probiotics 2 x 109 CFU (Lactobacillus
rhamnosus DSM 25568 , Lactobacillus plantarum DSM 24937, Lactobacillus reuteri
DSM 25175, Bifidobacterium bifidum DSM 25565).<br>

● Phụ liệu: Dầu hướng dương (Helianthus annuus L.); chất chống oxy hóa: chiết xuất
giàu tocopherol (vitamin E); chất ổn định: silicon dioxyd.<br>

CÔNG DỤNG: 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.<br>

<a href =”https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-gas/”>Fitobimbi Gas – Siro hỗ trợ
chứng đầy hơi, khó tiêu, nôn trớ ở trẻ</a><br>

Thành phần cho 30ml Fitobimbi Gas<br>
● Chiết xuất quả Tiểu hồi (Foeniculum vulgare) 2g, Chiết xuất hoa Cúc Đức (Matricaria

recutita) 2g, Chiết xuất quả Carum (Carum carvi) 1,5g, Tinh dầu Bạc hà (Mentha
piperita) 5,1mg.<br>

● Nước khử khoáng, glycerol, potassium sorbate, citric acid vừa đủ 30ml.<br>
● Không Gluten, không Lactose.<br>

Công dụng Fitobimbi Gas<br>
● Hỗ trợ tăng cường tiêu hóa ở trẻ nhỏ.<br>
● Giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, nôn trớ, chướng bụng, khó tiêu.<br>

Đối tượng sử dụng Fitobimbi Gas: Trẻ tiêu hóa kém, trẻ bị nôn trớ, trẻ gặp các vấn đề về
đường ruột, dạ dày gây đầy hơi khó chịu, ăn uống khó tiêu, trẻ bị đầy bụng.<br>

<a href =”https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-isilax/”>Fitobimbi Isilax – Siro hỗ
trợ táo bón, nhuận tràng cho bé</a><br>

Thành phần Fitobimbi Isilax cho 100ml<br>
● 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, Pectin Táo 0,75g.<br>

● Nước khử khoáng, fructose, potassium sorbate, citric acid vừa đủ 100ml.<br>
● Không Gluten, không lactose.<br>

Đối tượng sử dụng Fitobimbi Isilax: Trẻ bị táo bón, tiêu hóa kém, ăn uống khó tiêu, chế
độ ăn thiếu chất xơ.<br>

Cách dùng Fitobimbi Isilax: <br>
● 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.<br>
● Liệu trình sử dụng nên dùng 1 – 3 tháng hoặc 6 tháng tùy vào mức độ táo bón và

thời gian trẻ đã mắc táo bón.<br>
● Sản phẩm có thể dùng trực tiếp hoặc pha loãng với nước, đồ uống khác (trà, sữa,

trà hoa cúc, nước hoa quả).<br>
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● Lắc kỹ trước khi dùng.<br>

<a href =”https://dinhduongtoiuu.com/san-pham/fitobimbi-sonno/”>Fitobimbi Sonno – Siro
giúp bé dễ ngủ, ngủ ngon, ngủ sâu giấc</a><br>

● Chiết xuất hoa Lạc tiên tây (Passiflora incarnata) 4g, Chiết xuất hoa Đoạn lá bạc
(Tilia tomentosa) 2g, Chiết xuất lá Tía tô đất (Melissa officinalis) 1g, tinh dầu Tía tô
đất (Melissa officinalis) 15mg.<br>

● Nước khử khoáng, glycerol, potassium sorbate, citric acid vừa đủ 30ml.<br>
● Không Gluten, Không Lactose.<br>

Công dụng Fitobimbi Sonno: Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp trẻ ngủ ngon giấc, dễ đi vào
giấc ngủ, hỗ trợ giảm căng thẳng ở trẻ.<br>

Đối tượng sử dụng Fitobimbi Sonno<br>
● Dùng được cho trẻ từ 1 ngày tuổi.<br>
● Trẻ khó ngủ, ngủ không sâu giấc, hay thức giấc ban đêm, quấy khóc.<br>
● Trẻ bị căng thẳng thần kinh.<br>
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