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MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) x 20 kaps
 

Cena: 31,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) w postaci kapsułek od USP Zdrowie jest produktem wspomagającym
regenerację mikrobiomu w jelitach. Preparat może być stosowany przez pacjentów dorosłych, w tym również przez alergików i dzieci,
które są już w stanie samodzielnie połknąć kapsułkę. Suplement diety nie wymaga przechowywania w lodówce, a jego formuła
pozbawiona jest konserwantów, kazeiny oraz laktozy.

Na co jest MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk)? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej
diety w bakterie probiotyczne oraz prebiotyk. Preparat może być pomocny w stanach osłabienia naturalnej mikroflory jelitowej i
zachwiania jej równowagi. Dochodzi do nich, chociażby w przypadku narażenia na przewlekły stres, a także przyjmowania niektórych
leków. Do osłabienia naturalnej mikroflory może się przyczynić również niezbilansowana dieta, niektóre choroby oraz działanie
czynników zewnętrznych. Wskazaniem do stosowania suplementu diety są też fizjologiczne zmiany mikroflory związane z zaburzeniem
gospodarki hormonalnej lub procesem starzenia, poza tym preparat może być pomocny w sezonie jesienno-zimowym.

Suplement diety MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) zawiera aż 9 różnych aktywnych szczepów probiotycznych, a dodatkowo
jego formuła została uzupełniona w prebiotyk, czyli pożywkę dla bakterii (źródło energii). Kapsułki suplementu diety MULTILAC
Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) zostały wykonane przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii MURE, dzięki czemu ich wnętrze
zabezpieczone jest przed działaniem kwasów żołądkowych oraz enzymów trawiennych. Sprawia to, że szczepy probiotyczne mogą
bezpiecznie dotrzeć do światła jelita.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk). W skład każdej kapsułki wchodzi 4,5 miliarda
bakterii (4,5 x 109 CFU) pochodzących z aż 9 różnych szczepów. Liofilizat bakterii zawartych w każdej kapsułce obejmuje 13 x 10⁸ CFU
Lactococcus lactis Ll-23 oraz 2,5 x 10⁸ CFU Lactobacillus plantarum LP-115, 1,5 x 10⁸ CFU Lactobacillus rhamnosus BIFOLACTM GG i 1,1
x 10⁸ CFU Streptococcus thermophilus ST-21, a także 1 x 10⁸ CFU Bifidobacterium breve BB-03, 0,4 x 10⁸ CFU Lactobacillus casei Lc-11,
1 x 10⁸ CFU Bifidobacterium bifidum Bb-02 oraz 21,5 x 10⁸ CFU Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLACTM 12 i 2 x 10⁸ CFU
Lactobacillus acidophilus LA-14. Dodatkowo każda kapsułka MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) zawiera 63 mg
fruktooligosacharydów (FOS). Zalecane dawkowanie MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) w przypadku dzieci i dorosłych to 1
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kapsułka na dobę. Zaleca się przyjmowanie produktu na noc.

Suplement diety MULTILAC Synbiotyk (Probiotyk + Prebiotyk) ma przeciwwskazania – nie należy go stosować przy nadwrażliwości na
jego składniki. Produkt nie może być traktowany jako zamiennik zdrowej diety i zdrowego trybu życia. Nie można przyjmować
suplementu w większych dawkach niż wskazane. Kapsułki należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

  
 

  

Czy wiesz, że?
Kiedy Multilac?
Dlaczego Multilac?
Jak stosować?
Szczegóły produktu

  
  

Czy wiesz, że?

  

Mikrobiom znajdujący się w jelitach (mikrobiota jelitowa) to nawet 100 bilionów drobnoustrojów.
Mikrobiom jest tak unikalny jak linie papilarne czy tęczówka oka.
Jest to niezwykle ważny element Twojego organizmu, który dba o kondycję Twoich jelit
i dobre samopoczucie każdego dnia*.  

  
  
  

Mikrobiom jest jednak niezwykle delikatny.
Nie tylko antybiotyki mogą go uszkadzać, lista
szkodliwych czynników jest znacznie dłuższa.
Wpływ na niego mogą mieć również inne leki,
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konserwanty w diecie, zanieczyszczenia
środowiska, a nawet stres.

W takich sytuacjach warto regenerować
mikrobiom z Multilac, który pomaga uzupełnić
ubytki w mikrobiomie i przyspiesza jego
odbudowę.

 

  

 

  
  

Kiedy stosować Multilac?

  
  

 

w trakcie przyjmowania leków**  

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

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


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

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

 

takich jak:

antybiotyki,
leki przeciwbólowe
i przeciwzapalne,
inhibitory pompy protonowej
(zgaga, refluks, wrzody),
metformina (cukrzyca)

  

 

  

  

 

przy zmianach fizjologicznych  

wynikających z procesu starzenia,
zmian hormonalnych

 

wspomagająco  

w przypadku niezbilansowanej
diety, czy przewlekłego stresu

 

w sezonie jesienno-zimowym  
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* Krakowiak O., Nowak R., Mikroflora przewodu pokarmowego człowieka znaczenie, rozwój, modyfikacje; Postępy Fitoterapii 3/2015

** 1. Weersma RK, et al. Interaction between drugs and the gut microbiome. Gut 2020;0:1-10.; 2. Marlicz W., Łoniewski I. Enteropatia
indukowana NLPZ i IPP - ważny i niedoceniany problem kliniczny. Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 24-33.; 3. Karl JP, et. al.
Effects of Psychological, Environmental and Physical Stressors on the Gut Microbiota. Front Microbiol. 2018; 9: 2013.

  
 

  

  
Regeneruj mikrobiom z Multilac!

Multilac to synbiotyk o unikalnym składzie. Zawiera 9 wyselekcjonowanych szczepów bakterii i prebiotyk.
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 Uniklany 9-szczepowy skład łatwiej dopasowuje się do Twojego mikrobiomu wypełniając w nim ubytki

 
 Szybsze namnażanie bakterii dzięki zawartości prebiotyku

 
 Wystarczy 1 kapsułka dziennie

 

 

  
TECHNOLOGIA MURE® – OCHRONA I ODPORNOŚĆ BAKTERII

  
  

zwiększa odporność bakterii
na niskie pH soku żołądkowego,
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sole żółci i enzymy trawienne

zwiększa przeżywalność bakterii
w przewodzie pokarmowym

 

  

  

dostarcza bakterie do jelita
w biologicznie aktywnej postaci

 

 

  

 

  
  

Jak stosować?
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Kapsułkę należy połknąć
popijając wodą.

Nie należy łączyć preparatu ze zbyt
gorącymi pokarmami/płynami.

 

  
 

  

  

Odpowiedni dla
osób z alergiami*

 

  
 

  

  

Nie wymaga
przechowywania w lodówce
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*Nie zawiera laktozy ani kazeiny

 

  
  
  

Sprawdź również

 

  
  
  
 

  

  sprawdź  

  
 

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

http://www.aptekaotc.pl
https://www.cefarm24.pl/multilac-baby-synbiotyk-krople-5-ml-opaska-niezgubka-na-reke-dla-dzieci-gratis.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

  

  sprawdź  

 

 

  

  
  
  

Szczegóły produktu
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SKŁAD
SPOSÓB UZYCIA
OSTRZEŻENIA I INNE INFORMACJE
PRZECHOWYWANIE
OPAKOWANIE

  
   

SKŁAD

Składnik (dzienna porcja)
Liofilizat bakterii należących do 9 różnych szczepów: 4,5 miliarda bakterii (4,5 x 109 CFU*)
Lactococcus lactis LI-23 13 x 108 CFU*
Lactobacillus plantarum Lp-115 2,5 x 108 CFU*
Lactobacillus rhamnosus BIFOLAC™ GG 1,5 x 108 CFU*
Streptococcus thermophilus St-21 1,1 x 108 CFU*
Bifidobacterium breve Bb-03 1 x 108 CFU*
Lactobacillus casei Lc-11 0,4 x 108 CFU*
Bifidobacterium bifidum Bb-02 1 x 108 CFU*
Bifidobacterium animalis
ssp. lactis BIFOLAC™ 12 21,5 x 108 CFU*
Lactobacillus acidophilus LA-14 2 x 108 CFU*
Fruktooligosacharydy 63 mg

  *colony -forming unit

  

SPOSÓB UŻYCIA

 

Dorośli i dzieci 1 kapsułka raz na dobę. Kapsułkę należy połknąć popijając szklanką wody.
Nie należy łączyć preparatu ze zbyt gorącymi pokarmami/płynami. MULTILAC Kapsułki może być stosowany tylko u dzieci, które
potrafią połknąć kapsułkę.

  

Ostrzeżenia i inne informacje

 

Preparatu Multilac Kapsułki nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik
preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi
wystarczającą ilość składników odżywczych.  
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PRZECHOWYWANIE

 

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

  

OPAKOWANIE

 

20 kapsułek

 

  
 

  

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

  

Suplement diety

 

 

Informacje o produkcie
Suplement diety Multilac w postaci kapsułek jest produktem dla dzieci i dorosłych przeznaczonym do stosowania w celu wsparcia
osłabionej mikroflory jelitowej, uzupełniając zdrową dietę w pożyteczne bakterie. Multilac od USP Zdrowie to nowoczesny synbiotyk,
czyli połączenie probiotyku z prebiotykiem. W skład produktu wchodzi aż 9 szczepów bakterii jelitowych oraz pożywka, stanowiąca dla
nich źródło energii. Produkt nie wymaga przechowywania w lodówce i może być stosowany przez alergików, gdyż w składzie nie posiada
konserwantów, kazeiny i laktozy.

Na co jest Multilac? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są stany osłabienia naturalnej mikroflory jelitowej oraz chęć jej
wzmocnienia. Produkt stosuje się uzupełniająco przy zdrowej diecie i może być pomocny między innymi w czasie antybiotykoterapii,
która ma wpływ nie tylko na chorobotwórcze mikroorganizmy, ale i dobre bakterie, a także po antybiotykoterapii, by przywrócić jelitom
równowagę bakteryjną. Suplement diety Multilac można wykorzystać również w przypadku niekorzystnych zmian mikroflory jelitowej
związanych z działaniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Pomocny może być na przykład przy biegunkach. Synbiotyk
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Multilac znajdzie również zastosowanie w okresie jesienno-zimowym, gdzie szczególnie warto wesprzeć swoją odporność.

W skład suplementu diety Multilac wchodzi aż 9 szczepów bakteryjnych, co znacznie zwiększa szansę na ich dopasowanie do flory
bakteryjnej człowieka. Dodatek prebiotyku natomiast zapewnia dobrym bakteriom źródło energii, korzystnie wpływając na ich rozwój.
Kapsułki zostały przygotowane na podstawie innowacyjnej technologii MURE, dzięki czemu ich wnętrze chronione jest przed działaniem
kwasów żołądkowych i enzymów trawiennych, przez co w niezmienionej i aktywnej postaci bakterie mogą dotrzeć do miejsca
docelowego, czyli do jelit.

W opakowaniu (z opaską niezgubką dla dzieci gratis) znajduje się 10 kapsułek Multilac. W skład każdej z nich wchodzi liofilizat bakterii z
9 szczepów, co daje 4,5 miliarda bakterii w jednej kapsułce. Znaleźć tu można aż 9,00 x 10⁸ CFU Lactobacillus helveticus SP27, 9,00 x
10⁸ CFU Lactococcus lactis LI-23, 6,75 x 10⁸ CFU Bifidobacterium longum BI-05, 4,50 x 10⁸ CFU Bifidobacterium breve Bb-03, 4,50 x 10⁸
CFU Lactobacillus rhamnosus Lr-32, 4,50 x 10⁸ CFU Streptococcus thermophilus St-21, 2,25 x 10⁸ CFU Bifidobacterium bifidum Bb-02,
2,25 x 10⁸ CFU Lactobacillus casei Lc-11 oraz 2,25 x 10⁸ CFU Lactobacillus plantarum Lp-115. Formułę uzupełnia wspomniany już
prebiotyk, czyli 63 mg Fruktooligosacharydów. Skład zamykają składniki pomocnicze.

Zalecane dawkowanie Multilac to 1 kapsułka przyjmowana raz na dobę. Jeśli dziecko nie jest w stanie samodzielnie połknąć kapsułki,
należy podać mu inny synbiotyk Multilac – np. w postaci kropli.

Suplementu diety Multilac nie należy traktować jako substytutu zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, a produkt powinien być
stosowany zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego sugerowanych. Kapsułki należy schować przed dziećmi i
przechowywać tak, by najmłodsi nie mieli do nich dostępu.

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.
 

Galeria
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