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PROBIOTYK SANPROBI IBS 20 KAPSUŁEK
 

cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent winclove bv

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

*PROBIOTYK SANPROBI IBS jest probiotykiem zawierającym unikalny szczep, żywych dobroczynnych bakterii Lactobacillus
plantarum 299v.

Probiotyki mogą odbudować zdrową mikroflorę jelitową, która zapewnia prawidłową pracę przewodu pokarmowego.

Regularne spożywanie niektórych szczepów probiotycznych pomaga przywrócić prawidłową pracę jelit.

Nie zawiera mleka, sztucznych substancji konserwujących ani fenyloalaniny.

Sanprobi IBS zawiera udokumentowaną liczbę kolonii bakteryjnych (CFU – colony forming units) – co najmniej 10 milardów CFU w
kapsułce.

Skuteczność potwierdzona badaniami naukowymi:

Badania naukowe wykazały, że uzupełnienie codziennej diety o Lactobacillus plantarum 299v -główny składnik Sanprobi IBS - zachowuje
i wspiera mikroflorę jelitową.

Stosowanie:
Dzieci po ukończeniu 3 lat życia do 12 roku życia:
1 kapsułka dziennie (zawierająca 10 miliardów CFU*)

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
1 do 2 kapsułek dziennie (10 – 20 miliardów CFU*)

W przypadku stosowania SANPROBI IBS u małych dzieci kapsułkę można otworzyć, a następnie rozpuścić jej zawartość w zimnym lub
letnim płynie (np. w wodzie, herbacie, mleku). Preparat należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
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W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie SANPROBI IBS wraz z rozpoczęciem przyjmowania antybiotyku i kontynuowanie
suplementacji przez 10 kolejnych dni po zakończeniu antybiotykoterapii.

SKŁADNIKI:
nośnik – skrobia ziemniaczana; L. plantarum 299v (10 miliardów CFU* lub AFU); nośnik – sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

W produkcie nie wykryto kazeiny (granica wykrywalności 0,06 mg/kg), odtłuszczonego mleka w proszku (granica wykrywalności 1,0
mg/kg), β-laktoglobuliny (granica wykrywalności 2,0 mg/kg).

Ważne informacje:
Produkt bezpieczny dla dzieci powyżej 3 roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących, a także osób z zaburzeniami układu
odpornościowego.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze nie większej niż 25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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