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Ispagul S + Probiotyk 200 g
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 g

Postać Proszki

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ispagul S + Probiotyk w postaci proszku od Herba Studio jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych
oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Ispagul S + Probiotyk? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest
uzupełnienie zbilansowanych posiłków w babkę jajowatą, len zwyczajny oraz probiotyk. W skład suplementu diety wchodzą mielone
nasiona lnu oraz łupina nasienna babki jajowatej, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie jelit oraz ich prawidłową perystaltykę.
Poza tym, poprzez wiązanie wody, przyczyniają się do zmiękczania stolca oraz zwiększania jego objętości. Składniki te dodatkowo
przyczyniają się do szybszego przesuwania się treści pokarmowej przez jelita, co sprzyja częstemu wypróżnianiu. Oprócz tego łupiny
nasienne babki jajowatej wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Dodatkowo zawarty w suplemencie
diety probiotyk przyczynia się do odbudowy składu mikroflory jelitowej oraz utrzymania jej równowagi.

W opakowaniu znajduje się 200 g proszku Ispagul S + Probiotyk. W skład 1 porcji suplementu diety Ispagul S + Probiotyk (3 g) wchodzi
2,1 g mielonych nasion lnu zwyczajnego oraz 0,9 g łupiny nasiennej babki jajowatej, a oprócz tego 120 x 106 CFU LactoSpore®
Lactobacillus coagulans MTCC 5856. Suplement diety Ispagul S + Probiotyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w
dawkach przez niego wskazanych. Rekomendowane dawkowanie Ispagul S + Probiotyk to 1–3 porcje 3 g produktu na dobę. Suplement
diety najlepiej jest stosować rano i wieczorem. Aby przyjąć suplement diety, należy odmierzyć dawkę 3 g, do specjalnej kreski
zaznaczonej na dołączonej do opakowania miarce, a następnie wymieszać z ¾ szklanki płynu (wody lub soku), po czym wypić. Proszek
Ispagul S + Probiotyk może być również mieszany z jogurtem, płatkami śniadaniowymi czy też żywnością innego rodzaju, jednak należy
go obficie popić.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować suplement diety Ispagul S + Probiotyk, gdyż ma on pewne przeciwwskazania do stosowania.
Produkt nie jest wskazany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie zaleca się również stosowania
suplementu diety Ispagul S + Probiotyk w przypadku niedrożności jelit lub schorzeń przewodu pokarmowego. Produkt nie powinien być
stosowany przy silnych biegunkach, które pojawiają się wraz z gorączką. Nie należy też z niego korzystać w przypadku ciężkiej cukrzycy.
Jeśli natomiast pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi piersią, w kwestii zasadności stosowania tego suplementu diety i
bezpieczeństwa ewentualnej suplementacji powinna indywidualnie skonsultować się z lekarzem.
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Suplementu diety Ispagul S + Probiotyk nie można traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków czy też zdrowego stylu życia,
ponieważ nie może ich zastąpić. Produkt może natomiast stanowić ich uzupełnienie, jednak należy z niego korzystać w dawkach nie
większych od wskazanych. Wszystkie suplementy diety, w tym również proszek Ispagul S + Probiotyk, wymagają przechowywania poza
zasięgiem dzieci.

Składniki
mielone nasiona lnu zwyczajnego, łupina nasienna babki jajowatej, LactoSpore® Lactobacillus coagulans MTCC 5856

1 porcja (3g) zawiera:

Mielone nasiona lnu zwyczajnego - 2,1 g*
Łupina nasienna babki jajowatej - 0,9 g*
LactoSpore® Lactobacillus coagulans MTCC 5856 - 120 x 106 CFU

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
200 g

Charakterystyka
Suplement diety Ispagul® S + Probiotyk przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Probiotyk LactoSpore® przyczynia się do odbudowy naturalnej mikroflory bakteryjnej jelit.
Łupina nasienna babki jajowatej i mielone nasiona lnu zwyczajnego wspierają prawidłową pracę jelit. W łagodny sposób
oddziałują na śluzówkę jelit, wspomagając ich właściwą perystaltykę. Dzięki właściwościom wiązania wody przyczyniają się do
zmiękczenia stolca oraz zwiększenia jego objętości. Korzystnie wpływają na szybsze przesuwanie się treści pokarmowej w
jelitach, ułatwiając wypróżnianie. Łupiny nasienne babki jajowatej pomagają ponadto utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu
we krwi.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się spożywania suplementu diety Ispagul® S + Probiotyk w przypadku chorób przewodu pokarmowego, niedrożności jelit,
ciężkiej cukrzycy oraz podczas silnych biegunek, którym towarzyszy gorączka.
Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed spożyciem suplementu diety
Ispagul®S + Probiotyk.

Stosowanie
Odmierzyć porcję proszku 3g do kreski na załączonej miarce, dobrze wymieszać z ¾ szklanki wody lub soku i wypić. Proszek można
dodać również do jogurtu, płatków śniadaniowych lub innej żywności i obficie popić. Spożywać 1-3 porcji proszku na dobę, najlepiej rano
i wieczorem.

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

Producent
Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny Farmapol Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29, 61-749 Poznań

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

