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Bactilac NF x 20 kaps
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent NORD FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus

Opis produktu
 

Wstęp
Bactilac NF x 20 kaps 

Bactilac NF to probiotyk w kapsułkach dla dzieci i dorosłych. Suplement diety zawiera cztery szczepy bakterii występujących w
prawidłowej mikroflorze jelitowej. W jednej kapsułce znajdują się łącznie 4 miliardy komórek: Lactobacillus acidophilus (1,3 mld
komórek), Bifidobacterium bifidum (1,3 mld), Lactobacillus casei subsp. Rhamnosus (1,0 mld) i Streptococcus thermophilus (0,4 mld).
Oprócz mieszanki szczepów bakterii suplement zawiera również maltodekstrynę, skrobię ziemniaczaną, stearynian magnezu,
krzemionkę koloidalną, żelatynę i dwutlenek tytanu. Producentem preparatu Bactilac NF jest firma Nordfarm, która zajmuje się produkcją
i dystrybucją suplementów diety.

Porcja dzienna wynosi 1-2 kapsułki, które najlepiej przyjmować w trakcie lub po posiłku, popijając niewielką ilością wody. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementu Bactilac NF nie można stosować jako substytutu zróżnicowanej
diety. Probiotyk należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. W opakowaniu
znajduje się 20 kapsułek. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik suplementu.

Bactilac NF jest suplementem diety przeznaczonym do stosowania w celu uzupełnienia flory bakteryjnej przewodu pokarmowego w
szczepy bakterii występujące w prawidłowej mikroflorze jelit. Flora bakteryjna uczestniczy w procesach trawienia i wchłaniania
składników pokarmowych oraz w kształceniu miejscowej odporności, dlatego istotne jest dbanie o jej prawidłowe funkcjonowanie. 
Składniki znajdujące się w suplemencie diety Bactilac NF wspomagają pracę układu trawiennego i odpornościowego.

Lactobacillus acidophilus to gatunek pałeczek kwasu mlekowego, który naturalnie występuje m.in. w produktach mlecznych, mięsie i
zbożach oraz w przewodzie pokarmowym, jamie ustnej i końcowej części dróg rodnych człowieka. Bakteria Lactobacillus acidophilus
jest uznawana za probiotyczną i powszechnie stosowana w produkcji suplementów diety. Doustne przyjmowanie antybiotyków niszczy
tę bakterię, dlatego w czasie antybiotykoterapii zalecana jest jej suplementacja.

Bifidobacterium bifidum to bakteria probiotyczna, która przeprowadza fermentację glukozy do kwasu mlekowego, co umożliwia
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obniżenie pH w jelicie – w ten sposób bakteria przyczynia się do łagodzenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych i infekcji. Bakterie B. bifidum
naturalnie występują w fermentowanych produktach mlecznych, kimchi, kiszonej kapuście, ogórkach kiszonych i chlebie na zakwasie.
Lactobacillus rhamnosus to probiotyczna bakteria kwasu mlekowego, która wchodzi w skład prawidłowej mikroflory jelitowej. Bakteria ta
może działać korzystnie na układ pokarmowy, zapobiegać biegunce i infekcjom układu trawiennego.
Streptococcus thermophilus, znana również pod nazwą Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, to Gram-dodatnia, termofilna
bakteria zaliczana do paciorkowców zieleniejących. Bakteria jest przystosowana do rozwoju w produktach mlecznych i znajduje się w
składzie niektórych probiotyków, np. Bactilac NF.

Składniki
Maltodekstryna, substancje wypełniające: skrobia ziemniaczana; Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei
subsp. Rhamnosus, Streptococcus thermophilus, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; substancja przeciwzbrylająca:
krzemionka koloidalna; składniki otoczki: żelatyna; barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawartość w 1 kapsułce:
Lactobacillus acidophilus 1,3 mld komórek
Bifidobacterium bifidum 1,3 mld komórek
Lactobacillus casei subsp. Rhamnosus 1,0 mld komórek
Streptococcus thermophilus 0,4 mld komórek

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 20 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Spożywanie preparatu BACTILAC NF poleca się w celu uzupełnienia flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która jest niezbędna w
procesach trawienia i wchłaniania składników pokarmu oraz do wykształcenia miejscowej odporności.
Składniki zawarte w preparacie wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać po 1-2 kapsułki dziennie popijając niewielką ilością wody. Najlepiej w trakcie lub po posiłku.

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

Producent
NORD FARM SP. z o.o.
ul. Łąkowa 7a
90-562 Łódź

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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