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Aliness MULTI Enzyme Complex PRO x 90 kaps
 

Cena: 56,09 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
chlorowodorek betainy, kompleks enzymów trawiennych w tym: alfa amylaza (z Aspergillus oryzae), neutralna proteaza (z Bacillus
licheniformis), laktaza (z Aspergillus oryzae), lipaza (z Aspergillus oryzae), celulaza (z Trichoderma reesei); błonnik akacjowy Fibregum™
(prebiotyk), bromelaina 2500 GDU, beta-glukan (Yestimun®), papaina 6000 USP, , zarodniki Bacillus coagulans (probiotyk),
glaktomannan (prebiotyk), żywe komórki Bacillus coagulans (probiotyk), otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza).

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:
Betaina (chlorowodorek betainy): 200 mg*
Digezyme complex w tym: 165 mg*

Alfa amylaza (Aspergillus oryzae): 3600 U*
Neutralna proteaza (Bacillus licheniformis): 900 U*
Celulaza (Trichoderma reesei): 150U*
Laktaza (Aspergillus oryzae): 600 U*
Lipaza (Aspergillus oryzae): 30 U*

Fibregum™ (błonnik akacjowy, prebiotyczny): 100 mg*
Papaina 6000 / 100TU/mg: 50 mg*
Bromelaina 2500 GDU/g: 50 mg*
Beta-Glucan (Yestimun®): 20 mg*
LactoWise® complex w tym: 10 mg*

Probiotyk (zarodniki Bacillus coagulans): 0,15 mld*
Prebiotyk (Glactomannan): 3,5 mg*

Probiotyk (żywe komórki Bacillus coagulans): 0,15 mld*
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* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
90 kaps (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Aliness MULTI Enzyme Complex PRO zawiera Kompleks Digezyme®, które wspiera proces trawienia.
Zawiera kompleks 5 enzymów trawiennych: amylazę, proteazę, laktazę, lipazę i celulozę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać 1 kapsułkę dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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