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Viridian Daily Synbiotic x 30 kaps
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VIRIDIAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
1 kapsułka zawiera:

Lactobacillus acidophilus DDS-1 - 0,5 mld
Lactobacillus bulgaricus ATCC SD6833 - 0,5 mld
Bifidobacterium breve ATCC15700 - 0,16 mld
Bifidobacterium infantis ATCC 15697 - 0,16 mld
Bifidobacterium longum ATCC 15707 - 0,16 mld
Prebiotyk FS-60* - 370 mg
wegetariańska kapsułka - 100 mg

* pełne spektrum oligosacharydów prebiotycznych i inulina pochodzenia roślinnego

Masa netto
Pojemność: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Daily Synbiotic firmy Virdian to preparat zawierający tzw. dobre bakterie czyli probiotyki z dodatkiem prebiotyków FS2-60
oferujących pełne spektrum prebiotycznych oligosacharydów i inulinę pochodzenia roślinnego.
FS2-60 nie jest trawiona lecz wykorzystywana przez florę bakteryjną do zwiększenia populacji przyjaznych bakterii Lactobacillus
i Bifidobacterium, przy jednoczesnym zmniejszeniu populacji nieprzyjaznych dla naszego organizmu gatunków bakterii.Ludzkie
jelito jest domem dla ogromnej populacji bakterii. Liczba 100 trylionów bakterii zamieszkujących ludzkie jelita jest 10 razy
większa niż liczba komórek w organizmie człowieka.
Istnieje około 400 gatunków bakterii w jelicie m.in. :Lactobacillus, Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Bifidobacterium,
Eubacterium, i Peptostreptococcus. Bifidobacterium i Lactobacillus to gatunki bakterii jelitowych zidentyfikowane jako
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odpowiednie składniki w suplementach diety. Zachowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma gatunkami jest niezbędne do
utrzymania zdrowia ludzkiego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Od jednej do trzech kapsułek dziennie w czasie posiłku popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Viridian Nutrition
Northamptonshire NNII
4HB UK

Ważne informacje
Odpowiednie dla wegan.

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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