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MULTILAC kaps. 10 kaps.
 

Cena: 18,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps. (blister)

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana preżelowana, nośnik: hydroksypropylometyloceluloza, fruktooligosacharydy, Lactobacillus
helveticus SP 27, Bifidobacterium longum BI-05, Lactobacillus plantarum Lp-115, Lactobacillus casei Lc-11, Lactococcus lactis LI-23,
Lactobacillus rhamnosus Lr-32, Bifidobacterium bifidum Bb-02, Streptococcus thermophilus St-21, substancja glazurująca: guma gellan,
Bifidobacterium breve Bb-03, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca: szelak,
barwnik: dwutlenek tytanu, stabilizator: kwas askorbinowy, nośniki: kwas alginowy, cytrynian trietylowy; substancja zagęszczająca:
mączka chleba świętojańskiego, oliwa z oliwek.

Zawartość składników w jednej kapsułce:
liofilizat bakterii należących do 9 różnych szczepów – 4,5 miliarda bakterii, w tym: Lactobacillus helveticus – 9x108 CFU, Lactococcus
lactis – 9x108 CFU, Bifidobacterium longum – 6,75x108 CFU, Bifidobacterium breve – 4,5x108 CFU, Lactobacillus rhamnosus – 4,5x108
CFU, Streptococcus thermophilus – 4,5x108 CFU, Bifidobacterium bifidum – 2,25x108 CFU, Lactobacillus casei – 2,25x108 CFU,
Lactobacillus plantarum – 2,25x108 CFU; fruktooligosacharydy – 63mg.
CFU – jednostka tworząca kolonię.

Działanie
Preparat zawiera kompozycję 9 szczepów liofilizowanych bakterii probiotycznych, łącznie w każdej kapsułce znajduje się 4,5 miliarda
bakterii. Suplement diety Multilac Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki, które
pomogą utrzymać prawidłową mikroflorę jelitową. Kapsułki wyprodukowano z zastosowaniem technologii enkapsulacji MURE®, dzięki
czemu bakterie charakteryzują się większą odpornością na niskie pH, sole żółci i enzymy trawienne.

Zastosowanie:
Suplement diety Multilac Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w bakterie
probiotyczne i fruktooligosacharydy. Polecany podczas antybiotykoterapii, a także w okresie jesienno-zimowym oraz w przypadku zmian
mikroflory jelit związanej z działaniem czynników wewnętrznych lub zewnętrznych. Do stosowania u dorosłych i dzieci, które są w stanie
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połknąć kapsułkę.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Nie ma potrzeby przechowywania w lodówce. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Produkt nie zawiera
mleka, kazeiny, laktozy.

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

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: jedna kapsułka. Zaleca się stosować na noc. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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