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Probioset x 20 kaps
 

Cena: 21,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Probioset w postaci kapsułek od Tactica jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci
od 3. roku życia. Produkt jest synbiotykiem, czyli połączeniem probiotyku i prebiotyku w jednej kapsułce. Kapsułki nie wymagają
przechowywania w lodówce, jednak należy przechowywać je w temperaturze nie wyższej niż pokojowa.

Na co jest Probioset? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennych posiłków w probiotyki i prebiotyk. W
składzie suplementu diety znajdują się dwa szczepy bakterii probiotycznych (Lactobacillus i Bifidobacterium) oraz inulina, czyli prebiotyk
wspomagający prawidłowy wzrost mikroflory organizmu, który ułatwia przeżycie szczepom bakteryjnym i wspomaga ich kolonizację
przewodu pokarmowego. Suplement diety szczególnie wskazany jest do stosowania, by uzupełniać mikroflorę jelitową. Uzupełnienie
mikroflory jelitowej może być pomocne m.in. po antybiotykoterapii albo po biegunkach (szczególnie o charakterze infekcyjnym).
Połączenie w jednym prepearacie probiotyków i prebiotyku wspomaga przywracanie równowagi mikroflory jelitowej oraz przyczynia się
do utrzymania jej właściwych proporcji, co jest istotne m.in. dla prawidłowej pracy przewodu pokarmowego oraz odporności organizmu.

W opakowaniu o masie netto 6,37 g znajduje się 20 kapsułek Probioset. W skład 2 kapsułek suplementu diety wchodzą minimum 2 mld
(2x109 CFU) komórek Lactobacillus acidophilus LA14 oraz minimum 2 mld (2x109 CFU) komórek Bifidobacterium lactis HN019 i 160
mg inuliny oraz składniki pomocnicze. Substancje dodatkowe zawarte w składzie suplementu diety to bezwodny kwaśny fosforan
wapnia, stearynian magnezu oraz żelatyna i dwutlenek tytanu. Suplement diety wymaga dawkowania zgodnego z zaleceniami
producenta i we wskazanych dawkach. Rekomendowane przez producenta dawkowanie Probioset to 1–2 kapsułki dziennie. Kapsułki
należy przyjmować doustnie, popijając je odpowiednią ilością wody. W razie potrzeby dopuszczalne jest ich zmieszanie z niewielką
ilością wody bądź soku i wypicie po kilku minutach. Nie należy przyjmować większych dawek suplementu diety od wskazanych przez
producenta.

Suplement diety Probioset ma też przeciwwskazania do stosowania. Nie należy zażywać kapsułek jeśli pacjent zmaga się z
nadwrażliwością na choć jeden z jego składników. Suplement diety nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 3. roku życia.
Jeżeli natomiast pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem, zanim zastosuje produkt.

Suplementu diety Probioset nie można traktować jako substytutu zdrowego życia i zróżnicowanych zbilansowanych posiłków, gdyż nie
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jest w stanie ich zastąpić. Produkt należy przyjmować w dawkach, które rekomenduje producent. Ważne jest również prawidłowe
przechowywanie synbiotyku Probioset. Należy zabezpieczyć go tak, by podczas przechowywania był niewidoczny i niedostępny dla
dzieci. Suplement diety Probioset nie wymaga przechowywania w lodówce, jednak należy przechowywać go w temperaturze
nieprzekraczającej 25°C.

Składniki
substancja przeciwzbrylająca, nośnik - bezwodny kwaśny fosforan wapnia , inulina FRUTAFIT, Lactobacillus acidophilus LA 14 (FloraFit),
Bifidobacterium lactis HN019 (HOWARU Bifido), substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu ; składniki kapsułki: żelatyna,
barwnik - dwutlenek tytanu .

2 kapsułki zawierają:

Lactobacillus acidophilus LA14 - minimum 2 mld komórek (2x109 CFU*)
Bifidobacterium lactis HN019 - minimum 2 mld komórek (2x109 CFU*)
Inulina - 160 mg*

* CFU - jednostka tworząca kolonie
* brak zalecanego dziennego spozycia

Masa netto
Zawartość netto opakowania: 6,37 g

Charakterystyka
Suplement diety Probioset® stanowi połączenie dwóch probiotyków z prebiotykiem, tworząc w ten sposób synbiotyk. Preparat zawiera
w swoim składzie dwa probiotyczne szczepy bakterii kwasu mlekowego – Lactobacillus acidophilus La 14 (nazwa handlowa - FloraFit™)
i Bifidobacterium lactis HN019 (nazwa handlowa - HOWARU™ Bifido) oraz prebiotyk inulinę (nazwa handlowa - FRUTAFIT®). Probioset®
może być stosowany w celu uzupełnienia mikroflory jelit.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: stosować doustnie 1-2 kapsułki dziennie. Zawartość kapsułki można zmieszać z niewielką ilością
letniej wody lub soku i po kilku minutach wypić.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie przekraczającej 25 stopni C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt nie
wymaga przechowywania w lodówce.

Producent
TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Bankowa 4
44-100 Gliwice

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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