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ESTABIOM JUNIOR, 20 kapsułek
 

cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie odbudowa flory bakteryjnej

Opis produktu
 

Suplement diety, który dostarcza jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakteryjnych, Lactobacillus rhamnosus GG, witaminę D3 oraz
laktoferynę. Laktoferyna to aktywne białko, naturalnie występujące w mleku matki, a w szczególności w siarze, która wspomaga
wrodzoną odporność dziecka. Witamina D3, wpływając pozytywnie na odporność, pomaga również w rozwoju i utrzymaniu zdrowych
kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Technologia mikroenkapsulacji chroni bakterie Lactobacillus rhamnosus GG
i pozwala im na skuteczne dotarcie do jelit, gdzie namnażają się i uzupełniają naturalną florę jelitową dziecka. Produkt przeznaczony jest
dla dzieci w wieku 3 lat i starszych

ESTABIOM JUNIOR - działanie:

uzupełnia naturalną florę jelitową, wzmacnia układ odpornościowy

ESTABIOM JUNIOR - skład:

Inulina, hydroksypropylometyloceluloza, laktoferyna z mleka krowiego, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, skrobia
modyfikowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, sacharoza,
przeciwutleniacz: askorbinian sodu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja wiążąca: dwutlenek krzemu, przeciwutleniacz: alfa-
tokoferol, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, witamina D (cholekalcyferol). 1 kapsułka zawiera: witamina D 20 mcg/800 IU (400%
Referencyjnej Wartości Spożycia), Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 2x109 CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca
kolonię, inulina 100 mg, laktoferyna 50 mg

ESTABIOM JUNIOR - dawkowanie:

1 kapsułka w ciągu dnia. Kapsułkę można połknąć w całości lub otworzyć i jej zawartość rozpuścić w letnim płynie

ESTABIOM JUNIOR - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik suplementu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekapharmaland.pl


 
MK PHARM sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń
790 267 106

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

