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BioGaia x 10 probiotycznych tabletek do żucia o smaku
cytrynowym
 

Cena: 19,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOGAIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety BioGaia w postaci tabletek do żucia o smaku cytrynowym to produkt od BioGaia AB, który może być stosowany przez
pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci od 2. roku życia. Produkt nie zawiera cukru. Może być gryziony i żuty przed połknięciem albo
rozpuszczany w jamie ustnej.

Na co są probiotyczne tabletki do żucia BioGaia? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć dostarczenia do organizmu
szczepów bakterii kwasu mlekowego. W składzie tabletek znajdują się szczepy Lactobacillus reuteri Protectis, które stanowią element
prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego. Wspomagają równowagę w jelitach, a poza tym są odporne na działanie kwasu
mlekowego i antybiotyków, więc mogą być przyjmowane również w czasie antybiotykoterapii. Suplement diety uzupełnia poziom
pożytecznych szczepów bakterii probiotycznych, jednocześnie wspomagając układ immunologiczny i chroniąc przed rozwojem
szczepów patogennych w przewodzie pokarmowym. Funkcją suplementu diety BioGaia jest też wspomaganie organizmu w powrocie
do zdrowia po chorobie.

W opakowaniu znajduje się 10 probiotycznych tabletek do żucia o smaku cytrynowym BioGaia. W skład 1 tabletki do żucia wchodzi
100 milionów żywych bakterii L. reuteri Protectis. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Zaliczyć można do nich
izomalt, ksylitol, olej palmowy, naturalny aromat cytrynowy oraz kwas cytrynowy. W składzie suplementu diety mogą znajdować się
śladowe ilości białek mleka. Nie zawiera natomiast cukru, a jedynie substancje słodzące. Suplement diety BioGaia należy stosować
zgodnie z zaleceniami producenta i w określonych przez niego dawkach. Zaleca się przyjmowanie 1–2 tabletek do żucia dziennie.
Powinny one być zażywane regularnie. Nie należy jednak stosować większych dawek suplementu diety od wskazanych. Tabletki mogą
być rozgryzane i żute, a następnie połykane. Alternatywą jest rozpuszczanie ich w ustach – mają przyjemnie cytrynowy smak.

Probiotyczne tabletki do żucia o smaku cytrynowym BioGaia nie powinny być stosowane przez każdego pacjenta, ponieważ istnieją ku
temu przeciwwskazania. Suplementacja nie jest wskazana w przypadku osób nadwrażliwych na choć jeden ze składników suplementu
diety. Jeśli po jego przyjęciu u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na nadwrażliwość, powinien odstawić produkt i skonsultować się z
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lekarzem.

Probiotyczne tabletki do żucia o smaku cytrynowym BioGaia to suplement diety, więc nie są w stanie zastąpić zbilansowanej diety i
zdrowego trybu życia – nie należy zatem traktować produktu jako ich substytutu. Nie wolno przyjmować większych dawek suplementu
diety od zalecanych przez producenta. Suplement diety BioGaia należy też przechowywać poza zasięgiem dzieci – najlepiej w miejscu,
gdzie panuje temperatura pokojowa – i chronić przed wilgocią.

Opis
Tabletki do żucia zawierające żywe kultury bakterii

10 tabletek do żucia bez cukru
Smak cytrynowy

BioGaia Protectis jest suplementem diety, zawierającym opatentowane szczepy bakterii kwasu mlekowego Limosilactobacillus reuteri
Protectis (L. reuteri DSM 17938). Żywe kultury bakterii są istotnym elementem zrównoważonej diety. Limosilactobacillus reuteri
Protectis to szczep bakteryjny będący własnym patentem firmy BioGaia. Ponieważ L. reuteri Protectis występuje naturalnie w ludzkim
organizmie, jest w unikalny sposób przystosowany do bytowania w nim. Bezpieczeństwo stosowania bakterii Limosilactobacillus reuteri
Protectis u dzieci i dorosłych zostało potwierdzone w wielu badaniach klinicznych. Szczep Limosilactobacillus reuteri Protectis jest
jednym z najlepiej przebadanych szczepów bakterii. Był testowany w ponad 150 badaniach klinicznych.

Jedna tabletka zawiera minimum 1x10⁸ jtk* (100 milionów) żywych bakterii L. reuteri Protectis.
Dwie tabletki zawierają minimum 2x10⁸ jtk* (200 milionów) żywych bakterii L. reuteri Protectis.
*jtk - jednostka tworząca kolonię bakterii.

Składniki
substancja wypełniająca (izomalt), substancja słodząca (ksylitol), Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 (L. reuteri Protectis), aromat
cytrynowy naturalny, wzmacniacz smaku (kwas cytrynowy)

Stosowanie
Zalecane spożycie: 1-2 tabletki 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.

Producent
BioGaia AB

Ważne
BioGaia oraz Protectis są znakami towarowymi należącymi do firmy BioGaia AB, Szwecja.
Chronione wydanymi patentami EP 2040723.

Masa netto 1 tabletki: 450 mg.

Zawartość opakowania
4,5

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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

