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MULTILAC synbiotyk, 10 kapsułek
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent GENEXO

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie odbudowa flory bakteryjnej

Opis produktu
 

Nowoczesny synbiotyk zawierający aż 9 specjalnie wyselekcjonowanych szczepów żywych kultur bakterii oraz składnik odżywczy –
fruktooligosacharydy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii enkapsulacji MURE (Multi Resistant Encapsulation) obecne w
preparacie bakterie charakteryzuje zwiększona odporność na niskie pH soku żołądkowego, sole żółci oraz enzymy trawienne

MULTILAC synbiotyk - działanie:

ochrona flory jelitowej w trakcie i po zakończeniu antybiotykoterapii oraz w okresie jesienno-zimowym

MULTILAC synbiotyk - skład:

Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus
thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, składnik odżywczy – oligofruktoza, skrobia
kukurydziana, skrobia kukurydziana pre-żelowana, hydroksypropylometyloceluloza (nośnik), szelak (substancja stosowana na
powierzchnię), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), kwas askorbinowy (stabilizator), kwas
alginowy (nośnik), cytrynian trietylowy (nośnik), mączka chleba świętojańskiego (substancja zagęszczająca), oliwa z oliwek
1 kapsułka zawiera: liofilizat bakterii należących do 9 różnych szczepów 4,5 miliarda bakterii: Lactobacillus helveticus 9x10^8 CFU,
Lactococcus lactis 9x10^8 CFU - jednostka tworząca kolonię bakterii, Bifidobacterium longum 6,75x10^8 CFU, Bifidobacterium breve
4,5x10^8 CFU, Lactobacillus rhamnosus 4,5x10^8 CFU, Streptococcus thermophilus 4,5x10^8 CFU, Bifidobacterium bifidum 2,25x10^8
CFU, Lactobacillus casei 2,25x10^8 CFU, Lactobacillus plantarum 2,25x10^8 CFU; oligofruktoza 63 mg.

MULTILAC synbiotyk - dawkowanie:

dorośli i dzieci umiejące połknąć kapsułkę - 1 kapsułka na dobę (najlepiej na noc), dzieci: 1 kapsułka na dobę (najlepiej na noc)

MULTILAC synbiotyk - przeciwwskazania:
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nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

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.
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