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Estabiom Mama x 20 kaps
 

Cena: 37,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-, Inulina, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Estabiom Mama w postaci kapsułek od USP Zdrowie jest produktem ze szczepami probiotycznymi i witaminą D3, który
nie wymaga przechowywania w lodówce. Produkt jest szczególnie polecany pacjentkom w ciąży oraz karmiącym piersią, gdyż to
podczas porodu oraz karmienia kobieta przekazuje swoją mikroflorę dziecku, co stanowi początek budowania jego własnego
mikrobiomu.

Na co jest Estabiom Mama? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie zróżnicowanych posiłków w szczepy
bakterii jelitowych oraz szczepy bakterii ginekologicznych, a oprócz tego w witaminę D3. W składzie kapsułek Estabiom Mama znajdują
się szczepy zabezpieczone przed działaniem kwasów żołądkowych i żółci, a także przed działaniem enzymów trawiennych. Uzupełniają
mikroflorę organizmu, przyczyniając się do przywrócenia jej równowagi, a także do utrzymania pożądanego stanu równowagi.
Prawidłowa równowaga mikrobioty jest ważna między innymi dla eliminacji nadmiernego namnażania się bakterii patogennych. Dzięki
technologii enkapsulacji szczepy docierają do jelita w niezmienionej formie. Dodatkowo w składzie suplementu diety Estabiom Mama
znajduje się witamina D3, na którą podczas ciąży rośnie zapotrzebowanie. Wspomaga ona rozwój kości i zębów dziecka, a także
utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek Estabiom Mama. W skład 1 kapsułki wchodzi 25 µl (500% RWS) witaminy D3 oraz 5 x 109 CFU
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, 2 x 109 CFU Lactobacillus acidophilus La-14, a także 0,5 x 109 CFU Lactobacillus rhamnosus
HN001 oraz 100 mg inuliny, a także opisane na opakowaniu składniki pomocnicze. Suplement diety Estabiom Mama należy stosować
zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Estabiom Mama
dziennie. Kapsułkę najlepiej połykać w całości, jednak jeśli nie jest to z jakiegoś powodu możliwe, dopuszczalne jest rozpuszczenie jej
zawartości w letnim płynie i spożycie bezpośrednio po przygotowaniu. Nie należy przyjmować dziennie większych dawek suplementu
diety, niż jest to rekomendowane.

Suplement diety Estabiom Mama posiada przeciwwskazania do stosowania, więc nie każda kobieta powinna z niego korzystać.
Kapsułki nie są wskazane, jeśli kobieta ma nadwrażliwość na którykolwiek z ich składników. Suplement diety przeznaczony jest
wyłącznie dla pacjentów dorosłych (szczególnie rekomendowany kobietom w ciąży i karmiącym piersią), zatem nie należy podawać go
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dzieciom.

Estabiom Mama jest suplementem diety, co oznacza, że może stanowić jedynie uzupełnienie zróżnicowanych posiłków. Nie należy
natomiast traktować produktu jak substytutu zdrowego odżywiania i odpowiedniego trybu życia, ponieważ nie będzie mógł ich zastąpić.
Produkt nie powinien być przyjmowany w dawkach większych od wskazanych przez producenta. Należy też prawidłowo go
przechowywać, w tym szczególnie zabezpieczyć w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Suplement diety Estabiom
Mama należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc go przed niekorzystnym wpływem światła oraz wilgoci.

  
  
  
 

  

 

  
  
  Czy wiesz że...  

  O Estabiom pregna  

  Szczegóły produktu  

 

  
  
  

Czy wiesz że...

  

Mikrobiom, inaczej flora jelitowa, to miliardy drobnoustrojów zasiedlających jelito, gdzie zlokalizowanych jest 70% komórek
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odpornościowych. To od mikrobiomu zależy prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka. Prawidłowo
ukształtowany mikrobiom tworzy wewnętrzną barierę chroniącą przed bakteriami, wirusami, alergenami i toksynami.

     

  

Podczas porodu i karmienia piersią

matka przekazuje swoją florę bakteryjną dziecku, dając początek budowie jego własnego, unikalnego mikrobiomu.

  

 

  

Utrzymanie równowagi dobrych bakterii w jelicie zapewnia:

  
  
 

  

eliminację innych bakterii

z przewodu pokarmowego na zasadzie konkurencji międzygatunkowej
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utrzymanie szczelności bariery jelitowej,

która zapobiega przedostawaniu się do krwiobiegu elementów potencjalnie szkodliwych, takich jak np. toksyny czy bakterie
chorobotwórcze

  
 

  

wytwarzanie bakteriocyn,

naturalnych substancji ograniczających rozwój szkodliwych bakterii.

 

  

O Estabiom pregna
Dla kobiet w ciąży
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Estabiom Pregna to suplement diety dla przyszłych mam, który dostarcza jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii jelitowych,
Lactobacillus rhamnosus GG oraz 2 szczepy bakterii ginekologicznych.
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Dodatkowo preparat wzbogacono witaminą D3, uwzględniając jej zwiększone zapotrzebowanie w trakcie ciąży. Witamina D3 pomaga
również w rozwoju i utrzymaniu zdrowych kości i zębów dziecka.

 

  

  

Ponadto preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie musi być przechowywany w lodówce.

 

 

 

  

  

Dodatkowo preparat wzbogacono witaminą D3, uwzględniając jej zwiększone zapotrzebowanie w trakcie ciąży. Witamina D3 pomaga
również w rozwoju i utrzymaniu zdrowych kości i zębów dziecka.

 

  

  

Ponadto preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie musi być przechowywany w lodówce.
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Technologia mikroenkapsulacji dzięki której bakterie docierają do jelita w biologicznie aktywnej postaci.

 

 

  

Zobacz również

  
  
Estabiom baby

Dla dzieci powyżej 1. miesiąca życia
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  Kup Teraz  

  
Estabiom junior

Dla dzieci powyżej 3 lat
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  Kup Teraz  

 

  

Szczegóły produktu

  

Skład
  

Sposób użycia
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Ograniczenia stosowania
  

Przechowywanie
  

Zalecenia
spożycia

  

Inulina, hydroksypropylometyloceluloza, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Lactobacillus acidophilus La-14, skrobia
modyfikowana, sacharoza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu,
Lactobacillus rhamnosus HN001, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja wiążąca: dwutlenek
krzemu, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, witamina D (cholekalcyferol).

  

Kapsułkę można połykać w całości lub otworzyć i jej zawartość rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu).
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Zalecana do spożycia porcja w ciągu dnia: 1 kapsułka.

  

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki produktu.

  

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

  Składnik: Zalecana dzienna porcja
Witamina D 25 µg/ 1000 IU

500% RWS*
Lactobacillus rhamnosus
GG ATCC 53103

5 x 109 CFU**

Lactobacillus acidophilus
La-14

2 x 109 CFU**

Lactobacillus rhamnosus
HN001

0,5 x 109 CFU**
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Inulina 100mg

*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia
  **Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię  

  
  
 

Skład  

Inulina, hydroksypropylometyloceluloza, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Lactobacillus acidophilus La-14, skrobia
modyfikowana, sacharoza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu,
Lactobacillus rhamnosus HN001, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja wiążąca: dwutlenek
krzemu, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, witamina D (cholekalcyferol).

  
 

Sposób użycia  

Kapsułkę można połykać w całości lub otworzyć i jej zawartość rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu).
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Zalecana do spożycia porcja w ciągu dnia: 1 kapsułka.

  
 

Ograniczenia stosowania  

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki produktu.
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Przechowywanie  

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

  
 

Zalecenia spożycia  
Składnik: Zalecana dzienna porcja
Witamina D 25 µg/ 1000 IU

500% RWS*
Lactobacillus rhamnosus
GG ATCC 53103

5 x 109 CFU**

Lactobacillus acidophilus
La-14

2 x 109 CFU**

Lactobacillus rhamnosus
HN001

0,5 x 109 CFU**

Inulina 100mg

*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia
  **Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię  

 

 

  
suplement diety

 

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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Galeria
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