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Sanprobi IBS x 20 kaps
 

Cena: 31,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent SANPROBI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Sanprobi IBS to produkt, którego zadaniem jest poprawa samopoczucia osób cierpiących na dolegliwości ze strony
układu pokarmowego. Chodzi tu przede wszystkim o biegunki, zaparcia, uczucie pełności, wzdęcia, nadmierne oddawanie gazów, ból lub
dyskomfort w okolicach brzucha, uczucie niepełnego wypróżnienia lub bolesne parcie na kiszkę stolcową. Można więc uznać, że
preparat ten może pomóc osobom, których układ pokarmowy wymaga odbudowy flory bakteryjnej oraz w przypadku występowania
zespołu jelita drażliwego. Suplement diety Sanprobi IBS jest probiotykiem, którego zadaniem jest dostarczanie organizmowi
dobroczynnych szczepów bakterii Lactobacillus plantarum 299v, które u zdrowych osób w naturalny sposób występują w jelitach.
Przyjmowanie tego suplementu może więc skutkować zmniejszeniem intensywności lub nawet ustąpieniem wskazanych wyżej
dolegliwości. Preparat Sanprobi IBS może także wspomóc funkcjonowanie naturalnej śluzówki układu pokarmowego, co może
zmniejszyć jej przepuszczalność i zniwelować ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i infekcji. Może to przełożyć się na sprawniejsze
funkcjonowanie całego układu odpornościowego.

Prócz wskazanych wcześniej bakterii Lactobacillus plantarum 299v w ilości 10 miliardów CFU (colony-forming unit - jednostek
tworzących kolonię), w skład jednej kapsułki wchodzi także stearynian magnezu, hydroksypropylometyloceluloza oraz skrobia
ziemniaczana. Produkt nie zawiera glutenu, kazeiny, odtłuszczonego mleka oraz β-laktoglobuliny.

Opakowanie suplementu diety Sanprobi IBS zawiera dwadzieścia kapsułek, po 448 miligramów każda, łącznie, w opakowaniu, znajduje
się więc 8,96 gramów produktu.

Suplement diety Sanprobi IBS ma za zadanie uzupełnić dzienne zapotrzebowanie na bakterie kwasu mlekowego. Występujące w jego
składzie Lactobacillus plantarum 299v mają tendencję do wspomagania funkcjonowania układu pokarmowego człowieka. Ten
suplement diety - probiotyk występuje w wygodnej formie kapsułki. Dlatego jest łatwy w użyciu zarówno przez dorosłych, jak i dzieci.

Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników (wymienionych powyżej).
Nie należy również traktować stosowania tego preparatu jako zamiennika dla zróżnicowanej diety. Konieczne jest również utrzymywanie
odpowiedniej aktywności fizycznej. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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Preparat Sanprobi IBS powinien być dawkowany według odpowiedniego harmonogramu. Nie należy przekraczać dziennej dawki
suplementu, a w razie pominięcia - nie powinno się stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia. Standardowo preparat powinien być
przyjmowany podczas posiłku. Osoby dorosłe powinny przyjmować jedną do dwóch kapsułek dziennie, popijając je wodą przegotowaną
lub mineralną. Dzieci w wieku od trzech do dwunastu lat mogą stosować jedną kapsułkę preparatu dziennie. W przypadku niemożności
połknięcia dawki suplementu w formie kapsułki możliwe jest przygotowanie jej poprzez rozpuszczenie jej zawartości w zimnej lub letniej
wodzie, mleku czy herbacie. Tak spreparowany suplement należy wypić jak najszybciej po przygotowaniu.

Suplement diety Sanprobi IBS nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Najważniejsze, aby miejsce, w którym jest
przetrzymywany, było suche i aby panowała w nim temperatura pokojowa. Jak już wcześniej wspomniano, należy umożliwić dzieciom
swobodny do niego dostęp.

Producentem suplementu jest Sanprobi sp. z. o. o. sp.k., polski producent wysokiej jakości suplementów diety, zawierających wyłącznie
wyselekcjonowane szczepy bakterii. W badaniach prowadzonych przez firmę udział biorą naukowcy z najlepszych polskich uczelni
medycznych, między innymi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Przy produkcji suplementów wykorzystywane są także najnowocześniejsze urządzenia. Wszystko to
sprawia, że produkty Sanprobi sp. z. o. o. sp.k. charakteryzują się wysoką jakością i odpowiadają na potrzeby konsumentów.

Charakterystyka
Sanprobi IBS jest zaliczany do suplementów diety, probiotyków, w postaci kapsułek.
Preparat Sanprobi IBS jest probiotykiem zawierającym szczep żywych, dobroczynnych bakterii Lactobacillus plantarum 299 v. Sanprobi
IBS uzupełnia codzienną dietę w bakterie kwasu mlekowego — tak istotne w prawidłowym funkcjonowaniu narządów przewodu
pokarmowego.

W imię stabilizacji pracy jelit — Sanprobi IBS
Sanprobi IBS wspiera naturalną barierę śluzówki przewodu pokarmowego, korzystnie wpływa na produkcję substancji chroniących jelita,
dzięki czemu spada ryzyko wystąpienia infekcji i reakcji zapalnych. Wszystko to przekłada się na poprawę lub stabilizację pracy jelit.
Suplement diety Sanprobi IBS pomaga zredukować przepuszczalność błon śluzowych przewodu pokarmowego, co przekłada się
również na wzmocnienie pracy układu odpornościowego.

Sanprobi IBS — czym jest IBS?
IBS to oznaczenie zespołu jelita drażliwego (z ang. Irritable Bowel Syndrome). Nie przez przypadek preparat Sanprobi IBS ma ten skrót w
nazwie.
Preparat Sanprobi IBS przyczynia się do łagodzenia objawów zespołu jelita drażliwego, do których należą:

● dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej
● wzdęcia
● zaburzenia wypróżniania (zaparcia, ale również biegunka, a także utrata regularności wypróżnień)
● obniżenie nastroju (a nawet stany depresyjne).

Suplement, będący probiotykiem, jakim jest Sanprobi IBS, wspiera znoszenie uciążliwych dolegliwości i przyczynia się do poprawy flory
jelitowej i funkcjonowania pracy układu pokarmowego.

Jedno opakowanie Sanprobi IBS zawiera 20 kapsułek preparatu.

Stosowanie
Sanprobi IBS powinno spożywać się w trakcie posiłku od 1 do 2 kapsułek dziennie, popijając umiarkowaną ilością niegazowanej,
przegotowanej lub mineralnej wody. U dzieci do 12 roku życia zalecana jest 1 kapsułka dziennie. W przypadku stosowania Sanprobi IBS
u małych dzieci kapsułkę można otworzyć, a następnie rozpuścić jej zawartość w zimnym lub letnim płynie (np. wodzie, herbacie,
mleku). Preparat należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Składniki
1 kapsułka zawiera: Lactobacillus plantarum 299 v-10miliarów CFu, skrobia ziemniaczana, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian
magnezu.

Masa netto
20 kapsułek po 485 mg.

Przechowywanie
Preparat Sanprobi IBS należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
Pakowanie i dystrybucja:
Sanprobi sp. z. o. o. sp.k.
ul. Kurza stopka 5/C
70 - 535 Szczecin

Ważne informacje
Produkt Sanprobi IBS jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, matek karmiących, a także osób z zaburzeniami układu odpornościowego.

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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