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Lactobifid, 14 kapsułek
 

Cena: 14,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 14 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Lactobifid Walmark zawiera zbilansowaną kompozycję bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium wzbogaconą o
fruktooligosacharydy. Ponad 5 miliardów bakterii w jednej kapsułce. Suplement diety można stosować w trakcie i po kuracji
antybiotykowej.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w bakterie ze szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium.

Zalecane spożycie
1 kapsułka dziennie, podczas posiłku lub 30 minut po nim, popić wodą.

Składniki
Maltodekstryna, fruktooligosacharydy, żelatyna, mieszanka szczepów bakterii (zawiera mleko i soję), stabilizator: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.

1 kapsułka zawiera:
mix bakterii 5,2 miliarda bakterii (5,2*10^9)*: Lactobacillus plantarum 0,31 miliarda bakterii (0,31*10^9)*, Lactobacillus acidophilus 3,48
miliarda bakterii (3,48*10^9)*, Lactobacillus rhamnosus 0,52 miliarda bakterii (0,52*10^9)*, Lactobacillus casei 0,26 miliarda bakterii
(0,26*10^9)*, Bifidobacterium infantis 0,52 miliarda bakterii (0,52*10^9)*, Bifidobacterium longum 0,05 miliarda bakterii (0,05*10^9)*,
Streptococcus thermophilus 0,04 miliarda bakteii (0,04*10^9)*, Bifidobacterium breve 0,01 miliarda bakterii (0,01*10^9)*,
fruktooligosacharydy 100,0.

*CFU - colony forming untis (jednostki tworzące kolonie).

Ostrzeżenia
Produkt nie wskazany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dla dzieci poniżej 3. roku życia.
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Ważne wskazówki
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza, z dala od miejsc nasłonecznionych
iźródeł ciepła.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkjt nie wymagający przechowywania w lodówce.
Produkt nie jest modyfikowany genetycznie.
Preparat niewskazany jest dla dzieci poniżej 3. roku życia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

