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

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

 

 

Sanprobi Super Formuła x 40 kaps
 

Cena: 31,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent SANPROBI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Sanprobi Super Formuła - właściwy skład flory bakteryjnej jelit

Sanprobi Super Formuła to suplement diety w formie kapsułek. Jest przeznaczony do spożywania w celu uzupełnienia codziennej diety
w bakterie probiotyczne, fruktooligosacharydy i inulinę. Zawarte w nim składniki mogą pomóc przywrócić właściwy skład flory
bakteryjnej jelit, a następnie utrzymać go.

Jelito cienkie i grube są wypełnione wieloma bakteriami. Wśród nich dominują drobnoustroje m.in. z grup Firmicutes, Bacteroides,
Proteobacteria i Actinobacteria. Ich główną funkcją jest pobudzanie do pracy układu immunologicznego. Jednak pomagają również:
● ograniczać rozwój szkodliwych patogenów;
● redukować ryzyko powstawania chorób, poprzez obniżanie pH w jelitach;
● zwiększyć wchłanianie wapnia, magnezu i żelaza – bakterie jelitowe wspierają powstawanie kwasu masłowego, propionowego i
octowego, które biorą udział w absorbowaniu tych minerałów.

Problem pojawia się, gdy skład flory jelitowej ulega zmianie. Najczęściej dochodzi do tego na skutek:
● przyjmowania antybiotyków,
● stosowania diety ubogiej w błonnik,
● zażywania niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
● przebywania w zanieczyszczonym środowisku i spożywania zanieczyszczonej żywności,
● ekspozycji na silny stres,
● spożywania alkoholu.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z niewłaściwym składem mikroflory jelitowej jest uzupełnienie diety w korzystne bakterie, które
będą wspierać rozwój „dobrych” drobnoustrojów. Mogą być w tym pomocne produkty zawierające probiotyki i prebiotyki, takie jak
Sanprobi Super Formuła.
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W składzie suplementu diety znajdują się dwa prebiotyki, czyli inulina i fruktooligosacharydy, które wspomagają rozwój korzystnych
bakterii w okrężnicy. Do tego w formule produktu obecnych jest siedem żywych szczepów bakterii probiotycznych. Są to:
● dwa rodzaje Bifidobacterium lactis, które wspierają produkcję witamin K i z grupy B oraz utrzymanie odpowiedniego rytmu wypróżnień;
● Lactobacillus acidophilus – pomaga zahamować rozrost patogenów z rodzaju Candida albicans, a także znormalizować gospodarkę
lipidową;
● Lactobacillus casei – wspomaga spowalnianie rozwoju bakterii odpowiadających za powstawanie chorób;
● Lactobacillus salivarius – wspiera produkcję laktazy, która trawi laktozę. Tym samym bakterie z tej grupy pomagają zredukować
symptomy nietolerancji na pokarmy z cukrem mlecznym;
● Lactococcus lactis – wspiera spowolnianie rozwoju szkodliwych bakterii;
● Lactobacillus plantarum – pomaga wzmocnić barierę jelitową.

W rezultacie składniki te wspomagają powrót i utrzymanie prawidłowej mikroflory jelitowej. Wspierają również redukcję
przepuszczalności bariery jelitowej w trakcie procesów zapalnych.

Sanprobi Super Formuła jest przeznaczony do spożywania przez dzieci od 3. roku życia i dorosłych. Maksymalna możliwa porcja do
spożycia:
● dla dzieci do 12. roku życia wynosi 1–2 kapsułki na dzień,
● dla dzieci powyżej 12. roku życia i dorosłych to 2–4 kapsułek dziennie.

Produkt można przyjmować poza porami przyjmowania posiłków. W przypadku antybiotykoterapii należy spożywać preparat przez cały
czas leczenia i 10 dni po nim.

Należy pamiętać, że Sanprobi Super Formuła to środek służący uzupełnianiu diety w probiotyki i prebiotyki. Nie zastąpi on zdrowej i
dobrze zbilansowanej diety.

Charakterystyka
Sanprobi Super Formuła to wieloskładnikowy suplement diety, w którego składzie znajdziemy kompozycję siedmiu żywych szczepów
probiotycznych oraz dwa prebiotyki. Zarówno probiotyki, jak i prebiotyki zawarte w Sanprobi Super Formuła wspierają regulację
prawidłowej przemiany materii, przyczyniają się do lepszego trawienia, a także dobrego wchłaniania substancji odżywczych. składniki te
wspomagają szybsze wydzielanie ochronnej warstwy śluzu w przewodzie pokarmowym, która pomaga neutralizować oraz usuwać
toksyny. Szczepy bakterii probiotycznych oraz prebiotyki zawarte w Sanprobi Super Formuła biorą udział w formowaniu oraz poprawie
składu i funkcji mikroflory jelitowej, a także wspierają hamowanie wzrostu bakterii chorobotwórczych.
Sanprobi Super Formuła stosuje się w przypadku:

nadwagi i otyłości;
zaburzeń gospodarki lipidowej;
nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca;
cukrzycy;
zaburzeń tolerancji glukozy;
zespołu limfatycznego;
przy objawach takich jak: przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu, drażliwość, bóle głowy i mięśni, a nawet depresja, będących
wynikiem intensywnego stylu życia, stresu, przyjmowanych leków czy nieodpowiedniej diety i świadczących o uszkodzeniu
systemu obronnego jelit;
osób będących na dietach odchudzających, w szczególności na „diecie zachodniej” czy bogatobiałkowej.

Składniki
Probiotyki: 2 szczepy Bifidobacterium lactis; Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus paracasei; Lactobacillus plantarum; Lactobacillus
salivarius; Lactococcus lactis.
Prebiotyki: fruktooligosacharydy (FOS), inulina.
Substancje pomocnicze: amylazy, chlorek potasu, siarczan magnezu, skrobia ziemniaczana, wanilia, siarczan manganu, maltodekstryny.

Zawartość w porcji maksymalnej zalecanej do spożycia w ciągu dnia:

Inulina 110,4 mg
Fruktooligosacharydy 9,6 mg
Bifidobacterium lactis ≥2,8 x 108 CFU
Lactobacillus acidophilus ≥1,2 x 108 CFU
Lactobacillus plantarum ≥1,1 x 108 CFU
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Lactococcus lactis ≥1,1 x 108 CFU
Lactobacillus casei ≥0,9 x 108 CFU
Lactobacillus salivarius ≥0,9 x 108 CFU

CFU - liczba jednostek tworzących kolonie bakterii

Masa netto
Masa netto: 8 g
Zawartość w opakowaniu: 40 kapsułek

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja Sanprobi Super Formuła do spożycia to: 2-4 kapsułki na dobę przyjmowane przez osoby dorosłe oraz dzieci w wieku
powyżej 12. roku życia, a także 1-2 kapsułki na dobę dla dzieci pomiędzy 3. a 12. rokiem życia. Preparat można przyjmować niezależnie
od posiłku. Każdą kapsułkę należy popijać umiarkowaną ilością wody (niegazowanej, przegotowanej lub mineralnej). W sytuacji
antybiotykoterapii zaleca się spożywanie Sanprobi Super Formuła od dnia rozpoczęcia przyjmowania antybiotyku do 10. kolejnego dnia
po jej zakończeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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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