SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Sanprobi super formuła x 40 kaps
Cena: 29,95 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

40 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

SANPROBI

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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
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
Charakterystyka
Sanprobi Super Formula to wieloskładnikowy preparat, który zawiera unikalną kompozycję siedmiu żywych szczepów bakterii
probiotycznych oraz dwa prebiotyki. Probiotyki zawarte w preparacie:
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wspomagają mikroflorę jelitową,
poprawiają szczelność bariery jelitowej oraz
wspomagają odpowiedź immunologiczną.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
2–4 kapsułki na dobę dla dzieci i dorosłych powyżej 12 roku życia oraz 1–2 kapsułki na dobę dla dzieci od 3 do 12 roku życia. Preparat
można spożywać niezależnie od posiłku, popijając umiarkowaną ilością niegazowanej, przegotowanej lub mineralnej wody.
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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