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Hepatica Enzymy trawienne + probiotyk x 180 kaps
 

Cena: 37,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 180 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator: hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), enzymy:
amylaza, proteaza, lipaza, laktaza, celulaza, szczep bakterii probiotycznych Bacillus coagulans MTCC 5856.

Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera: 

100 mg* enzymów trawiennych, w tym:
2400 j.m. amylazy, 600 j.m. proteazy, 100 j.m. lipazy, 400 j.m. laktazy, 20 j.m. celulazy

100 mg* szczepu bakteryjnego Bacillus coagulans MTCC 5856.

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
46,8 g (180 kapsułek)

Charakterystyka
Enzymy - biokatalizatory, które regulują przebieg procesów życiowych. Enzymy trawienne (amylazy, proteazy, lipazy, celulazy, laktazy)
rozkładają skrobie, białka, tłuszcze, błonnik i cukier mleczny (laktozę). Bez enzymów trawiennych organizm byłby źle odżywiony
ponieważ nie mógłby przy- swajać wielu składników pokarmowych.

Enzymy pochodzenia roślinnego
Preparat wzbogacony o probiotyk Bacillus coagulans
Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
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Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie bezpośrednio przed lub w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

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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