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

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

 

 

Symbiosys Defencia x 30 sasz
 

Cena: 92,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent BIOCODEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
fruktooligosacharydy (FOS); maltodekstryna; Bifidobacterium lactis BS01 (LMG P-21384), Lactobacillus rhamnosus LR04 (DSM 16605), 
Lactobacillus plantarum LP02 (LMG P-21020); kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu

Jedna saszetka SYMBIOSYS Defencia zawiera:

6 miliardów komórek szczepów bakterii oraz 12 mg witaminy C (15% Referencyjnej Wartości Spożycia).

Masa netto
Zawartość: 30 saszetek

Charakterystyka
SYMBIOSYS Defencia to suplement diety. Zawiera szczepy bakteryjne Bifidobacterium lactis BS01, Lactobacillus rhamnosus LR04 i 
Lactobacillus plantarum LP02, a także witaminę C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,co jest
szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym. Unikalne połączenie szczepów bakteryjnych zostało precyzyjnie dobrane, aby pomóc
w utrzymaniu równowagi mikrobioty jelitowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka SYMBIOSYS Defencia codziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Wymieszać zawartość
jednej saszetki z napojem lub pokarmem i od razu spożyć

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci
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Producent
Wyprodukowano przez:
Probiotical S.p.A. – Via Mattei 3, 28100 Novara, Włochy
Dla:
Biocodex Polska Sp.z o.o. – Ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa

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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