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S-biotic x 15 kaps
 

Cena: 21,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
mieszanka liofilizowanych bakterii probiotycznych (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve), substancja przeciwzbrylająca - celuloza
mikrokrystaliczna , żelatyna wołowa, błonnik akacjowy, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu , substancja przeciwzbrylająca
- stearynian magnezu , barwnik - dwutlenek tytanu

Zawartość w 1 kapsułce:

Błonnik akacjowy 37,8mg(*)
Bakterie probiotyczne 3 miliardy (3x109) JTK

w tym szczepy:

Lactobacillus rhamnosus LGG (10%)* JTK
Lactobacillus plantarum LP01 (5%)* JTK
Lactobacillus rhamnosus LR04 (10%)* JTK
Lactobacillus acidophilus LA02 (5%)* JTK
Lactobacillus plantarum LP02 (5%)* JTK
Lactobacillus rhamnosus LR05 (10%)* JTK
Bifidobacterium animalis subsp. lactis BS01 (20%)* JTK
Bifidobacterium longum BL03 (5%)* JTK
Bifidobacterium breve BR03 (30%)* JTK

(*) brak zalecanego dziennego spożycia
* wartość w czasie wytwarzania
JTK jednostka tworząca kolonię
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Masa netto
15 kapsułek (brak zawartości netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Żywe kultury bakterii probiotycznych zawarte w preparacie S-BIOTIC wspomagają:

utrzymanie prawidłowej mikroflory jelit
prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego
odporność.

Błonnik akacjowy – będąc prebiotykiem wspomaga rozwój w przewodzie pokarmowym bakterii probiotycznych.
Zastosowanie:

podczas kuracji antybiotykowej oraz 5-7 dni po jej zakończeniu,
przy skłonnościach do rozwolnienia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Produkt nie jest zalecany dla kobiet ciężarnych i karmiących.

Stosowanie
Dorośli i dzieci: 1 kapsułka dziennie podczas lub po posiłku.
Kapsułkę połknąć popijając letnią wodą lub mlekiem.
Jeśli dziecko nie połyka kapsułek można otworzyć kapsułkę i zawartość rozpuścić w letniej wodzie lub mleku.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

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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