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Sanprobi Barrier x 40 kaps
 

Cena: 32,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent SANPROBI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Sanprobi Barrier - prawidłowa flora bakteryjna

Sanprobi Barrier to suplement diety w formie kapsułek. Jest wieloszczepowym probiotykiem, który jest przeznaczony do spożywania w
celu uzupełnienia codziennej diety w tzw. dobre bakterie oraz pomocy w utrzymaniu prawidłowej mikroflory jelit.

Zaburzenia w składzie flory bakteryjnej jelit, nazywane także dysbiozą, mogą wpływać na rozwój wielu chorób układu pokarmowego, np.
biegunek i zaparć, ale także poważniejszych dolegliwości, takich jak np. zespół jelita drażliwego, które znacznie utrudniają codzienne
funkcjonowanie. Dysbioza może stać się jednak również czynnikiem sprzyjającym rozwojowi o wiele poważniejszych chorób np.:
● alergii,
● cukrzycy,
● otyłości,
● astmy,
● zaburzeń neurologicznych, np. otępienia,
● chorób zapalnych i autoimmunizacyjnych, takich jak np. choroba Leśniowskiego-Crohna.

Dodatkowo zaburzenia w składzie mikroflory jelitowej mogą także prowadzić do nawrotów chorób układu oddechowego i infekcji
moczowo-płciowych. Jednym ze sposobów na to, żeby uniknąć problemów ze zdrowiem, jest próba przywrócenia prawidłowej flory
bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Wsparciem mogą być suplementy, takie jak Sanprobi Barrier.

W składzie preparatu znajduje się dziewięć szczepów bakterii probiotycznych, takich jak Bifidobacterium bifidum W23, Bifidobacterium
lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus casei W56, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus
lactis W19, Lactococcus lactis W58 i Lactobacillus acidophilus W37. Składniki te pomagają:
● przywrócić i zachować właściwą mikroflorę jelit,
● zmniejszyć rozmnażanie się niekorzystnych patogenów,
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● uszczelnić barierę ochronną jelit.

Co więcej, niektóre szczepy wspierają również procesy, które wzmacniają stabilność flory występującej w jelitach. Dodatkowo
wspomagają redukcję jej przepuszczalności podczas procesów zapalnych. Zarówno bakterie z grupy Bifidobacterium, jak i Lactobacillus
są bakteriami kwasu mlekowego, które wchodzą w skład naturalnej mikroflory jelitowej. Dzięki temu są dobrze przyswajane przez
organizm.

Sanprobi Barrier może być spożywany przez dzieci od 3. roku życia i dorosłych, w tym także kobiety w ciąży i matki, które karmią piersią.
Należy pamiętać o dostosowaniu porcji suplementu do wieku pacjenta.
● Dzieci od 3. do 12. roku życia powinny spożywać 1–2 kapsułki dziennie.
● Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli powinni połykać 2–4 kapsułek dziennie.

Nie wolno przekraczać maksymalnej zalecanej porcji suplementu. W przypadku antybiotykoterapii należy spożywać produkt przez cały
czas podawania leków, a także 14 dni po przyjęciu ostatniej dawki antybiotyku. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące
spożywania i rekomendowanych porcji Sanprobi Barrier, należy skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.

Należy pamiętać, że produkt jest przeznaczony do spożywania wyłącznie w celu uzupełnienia diety w probiotyki. Sanprobi Barrier nie
zastąpi zdrowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków ani nie wyleczy dolegliwości wynikających z poważnej choroby. W tym celu
należy zgłosić się do lekarza, a następnie podjąć odpowiednią terapię.

Składniki
Skrobia kukurydziana, maltodekstryny, białko roślinne, Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus casei W56,
Lactococcus lactis W19, Lactococcus lactis W58, Lactobacillus acidophilus W37, Bifidobacterium bifidum W23, Lactobacillus salivarius
W24, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Skład ilościowy (CFU*) substancji aktywnych w max. porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia

Dorośli:
Substancja aktywna:

Bifidobacterium lactis W52 ≥ 3,0 x 108

Lactobacillus brevis W63 ≥ 3,0 x 108

Lactobacillus casei W56 ≥ 3,0 x 108

Lactococcus lactis W19 ≥ 3,0 x 108

Lactococcus lactis W58 ≥ 3,0 x 108

Lactobacillus acidophilus W37 ≥ 2,0 x 108

Bifidobacterium bifidum W23 ≥ 1,3 x 108

Lactobacillus salivarius W24 ≥ 1,3 x 108

Dzieci:
Substancja aktywna:

Bifidobacterium lactis W52 ≥ 1,5 x 108

Lactobacillus brevis W63 ≥ 1,5 x 108

Lactobacillus casei W56 ≥ 1,5 x 108

Lactococcus lactis W19 ≥ 1,5 x 108

Lactococcus lactis W58 ≥ 1,5 x 108

Lactobacillus acidophilus W37 ≥ 1,0 x 108

Bifidobacterium bifidum W23 ≥ 6,5 x 108

Lactobacillus salivarius W24 ≥ 6,5 x 108

Masa netto
8 g (40 kapsułek po 200 mg)

Charakterystyka

W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie SANPROBI BARRIER wraz z rozpoczęciem przyjmowania antybiotyku i
kontynuowanie suplementacji przez 14 kolejnych dni po zakończeniu antybiotykoterapii.
Produkt bezpieczny dla dzieci od 3 roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu w czasie ciąży lub karmienia piersią, skontaktować się z
lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość ewentualne zagrożenia oraz korzyści, związane z przyjmowaniem produktu.
Zgodnie z informacjami, zawartymi w materiałach producenta, Sanprobi Barrier jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i matek karmiących
piersią.

Sanprobi Barrier a inne leki
Nie ma danych, dotyczących interakcji probiotyku Sanprobi Barrier z innymi lekami.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2–4 kapsułki dziennie.
Dzieci od 3 do 12 roku życia: 1–2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Producent
Produkcja i dystrybucja:
Sanprobi sp. z. o. o. sp.k.
ul. Kurza stopka 5/C
70 - 535 Szczecin

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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