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Joy Day koncentrat probiotyczny - Głóg 500 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyny doustne

Producent LIVING FOOD

Rodzaj rejestracji Środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Specjalnie skomponowany koncentrat probiotyczny, zawierający:

Aktywne drobnoustroje wyhodowane zespołowo wykazujące wysoką stabilność jakościową i ilościową (min. 20 mln jtk/ml)
Metabolity drobnoustrojów, w tym: kwasy organiczne (mlekowy, octowy, jabłkowy, masłowy etc.), witaminy, makro i
mikroelementy oraz antyoksydanty
Ekstrakt z przefermentowanych ziół i owocu głogu (20%)w tym: owoc głogu, kwiat głogu, kwiat lipy, liść melisy, ziele dziurawca i
ziele skrzypu
Sok jabłkowy (20%)
Identyfikacja szczepów zawartych w produkcie:

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103
Lactobacillus rhamnosus LR 04
Lactobacillus rhamnosus LR 05
Lactobacillus acidophilus LA 1
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus LB 2
Lactobacillus plantarum LP 02
Lactobacillus plantarum LP 01
Lactobacillus fermentum LF 2
Bifidobacterium breve BL 10
Bifidobacterium breve Bbr 8
Bifidobacterium longum BL 03
Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bi 1 MDX
Streptococcus thermophilus Z 57
Streptococcus thermophilus 9 Y
L. casei 101/37
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Masa netto
500 ml

Charakterystyka

Probiotyczny koncentrat napoju uzyskany w naturalnym procesie fermentacji. Charakteryzuje się ziołowo owocowym aromatem
i naturalnym, kwaskowo orzeźwiającym smakiem.
Zalecenia:

zapobieganie dolegliwością ze strony układu pokarmowego
uszczelnienie oraz odbudowa naturalnej mikroflory jelit
wsparcie trawienia i wchłaniania substancji odżywczych
zapobieganie stanom zapalnym poprzez pobudzenie reakcji układu odpornościowego
hamowanie rozwoju i eliminacja powstałej grzybicy, pleśni i zakażenia bakteryjnego
zapobieganie przewlekłym infekcjom
regulacja perystaltyki jelit i wypróżniania
wsparcie żywotności komórek poprzez zahamowanie ich starzenia
zapobieganie problemom związanym z pracą serca i funkcjami naczyń krwionośnych
zapobieganie niewydolności mięśnia sercowego

Produkt ekologiczny. Bez glutenu, laktozy i kazeiny (Bezmleczny). Nie dodano cukru i substancji słodzących. Nie zawiera
barwników i konserwantów. Niepasteryzowany i Nieklarowany.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

Najlepiej spożywać w trakcie posiłku. Przed otwarciem butelki zawartość lekko wstrząsnąć.
Dorośli: 10 do 15 ml/ 3 x dziennie/ rozcieńczone w min. 100 ml wody lub dowolnego napoju.
Dzieci > 3 lat: 5 ml/ 3 x dziennie/ rozcieńczone w min. 50 ml wody lub dowolnego napoju.

Przechowywanie

Oryginalnie zamknięte opakowanie przechowywać w miejscu chłodnym i przyciemnionym (optymalna temp. 6 -24C)
Koncentrat po otwarciu przechowywać w lodówce i najlepiej spożyć w ciągu 30 dni.

Producent
Living Food Sp. z o.o.
ul. Graniczna 15
66-320 Trzciel
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