
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Lactoseven tabl. 50 tabl.
 

Cena: 27,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent VITABALANS

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Inulina, substancje wypełniające (celuloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), proszek zawierający pałeczki kwasu mlekowego
(maltodekstryna, kwas askorbinowy), środek przeciwzbrylający (dwutlenek krzemu).

Zawartość składników w 1 tabletce/2 tabletkach: inulina – 300mg/600mg, bakterie kwasu mlekowego – 1 x 109 (miliard) CFU/2 x 109
CFU*, w tym: Lactobacillus casei – 1,5 x 108 CFU/3 x 108 CFU, Lactobacillus acidophilus – 1,5 x 108 CFU/3 x 108 CFU, Lactobacillus
rhamnosus – 1,5 x 108 CFU/3 x 108 CFU, Bifidobacterium longum – 1,5 x 108 CFU/3 x 108 CFU, Lactobacillus plantarum – 1,5 x 108
CFU/3 x 108 CFU, Lactobacillus reuteri – 1 x 108 CFU/2 x 108 CFU, Streptococcus therophilus – 1,5 x 108 CFU/3 x 108 CFU, witamina
D3 – 2mcg/4mcg (40%/80 % RWS).
CFU – jednostka tworząca kolonię; * – w trakcie produkcji; RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie:
Siedem szczepów bakterii kwasu mlekowego, włókna inuliny i witamina D – oto dobroczynne składniki, jakie znajdziemy w suplemencie
diety Lactoseven. Bakterie te spełniają różne funkcje metaboliczne w jelitach, dlatego stosowanie preparatu polecane jest nie tylko w
ramach uzupełniania codziennej diety w te cenne składniki, ale również w sytuacjach, gdy mikroflora jelitowa może ulec zaburzeniu np.
podczas antybiotykoterapii. Ważną cechą zawartych w preparacie szczepów jest ich odporność na działanie kwasu żołądkowego. Jest
to związane z tym, że w produkcji zostały zabezpieczone specjalną osłonką ochronną Bio-support™, którą tworzy mieszanka
polisacharydów i białka. Osłonka pozwala bakteriom bezpiecznie dotrzeć do jelit, gdzie zaczynają kolonizować błonę śluzową. Skład
uzupełniają naturalne włókna inuliny, czyli składnik odżywczy dla bakterii oraz witamina D, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego. Jest ona także wsparciem dla utrzymania dobrej kondycji kości, zębów oraz mięśni.

Zastosowanie:
Suplement diety Lactoseven przeznaczony do stosowania jako wsparcie dla utrzymania prawidłowej mikroflory jelitowej oraz jako
wsparcie dla odporności. Polecany do stosowania szczególnie podczas kuracji antybiotykami, przy zmianie diety oraz podczas podróży.
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Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem światła i wilgoci. Preparat nie zawiera glutenu,
laktozy i cukru.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja dla dorosłych: 1-2 tabletki. Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 3. roku życia: 1 tabletka. Przyjmować,
popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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