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BioGaia Gastrus x 30 tabl do żucia o smaku mandarynki
 

Cena: 38,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOGAIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Tabletki do żucia o smaku mandarynki zawierające żywe kultury bakterii.

BioGaia Gastrus jest suplementem diety, zawierającym opatentowane szczepy bakterii kwasu mlekowego Limosilactobacillus reuteri
Gastrus (L. reuteri DSM 17938 oraz L. reuteri ATCC PTA 6475). Żywe kultury bakterii są istotnym elementem zrównoważonej diety.
Ponieważ obydwa szczepy bakterii L. reuteri Gastrus występują naturalnie w ludzkim organizmie, są one w unikalny sposób
przystosowane do bytowania w nim. Bezpieczeństwo stosowania bakterii Limosilactobacillus reuteri Gastrus zostało potwierdzone w
badaniach klinicznych.

Jedna tabletka zawiera minimum 2 x 10⁸ jtk* (200 milionów) żywych bakterii L. reuteri Gastrus.
*jtk - jednostka tworząca kolonię bakterii

Składniki
substancja wypełniająca (izomalt), Limosilactobacillus reuteri DSM 17938, Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 6475, wzmacniacz
smaku (kwas askorbinowy), aromat mandarynki i aromat miętowy

Stosowanie
Zalecane spożycie: 1 tabletka do żucia raz dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (do 25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
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Producent
BioGaia AB,

Ważne
BioGaia oraz Gastrus są znakami towarowymi należącymi do firmy BioGaia AB, Szwecja.

Zawartość opakowania
21

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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