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Vivomixx 450 x 10 sasz (sprzedajemy wyłącznie do odbioru
osobistego)
 

Cena: 105,37 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maltoza, liofilizowane żywe kultury bakterii (wytworzone z udziałem pochodnych mleka): (Streptococcus thermophilus DSM24731® , 
Bifidobacterium longum DSM24736®, Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium infantis DSM24737®, Lactobacillus acidophilus
DSM24735®, Lactobacillus plantarum DSM24730®,

Lactobacillus paracasei DSM24733®, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734®); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu.

1 saszetka zawiera:

 liofilizowane żywe kultury bakterii 4,5 x 10 11 jtk

jtk - jednostki tworzące kolonię

Charakterystyka
Vivomixx® to suplement diety w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, zawierający 8 różnych szczepów, liofilizowanych
żywych kultur bakterii kwasu mlekowego i bifidobakterii i szczepu  Streptococcus thermophilus w ilości nie mniejszej niż 450 miliardów
(4,5x1011) jednostek tworzących kolonie (jtk.) w jednej saszetce.

Stosowanie
1-2 saszetki dziennie.
U dzieci powyżej 3 lat i osób dorosłych: zawartość saszetki należy rozpuścić w letniej wodzie lub innym letnim płynie (mleko, sok, jogurt)
i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zawartości saszetki nie należy rozpuszczać w płynach gorących ani gazowanych.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Dopuszcza się
przechowywanie produktu w temperaturze poniżej 25°C przez maksymalnie 7 dni bez negatywnego wpływu na zawartość.

Masa netto
44 g (10 saszetek po 4,4 g)

Producent
Wyprodukowano w UE
Dystrybutor
Pharmabest Sp. z o.o.
ul. Gintrowskiego 53
02-697 Warszawa

Wstęp
Suplement diety Vivomixx 450 w postaci proszku (w saszetkach), który jest przeznaczony do sporządzania zawiesiny doustnej, to
wyrób, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat. W jego składzie znajduje się aż 450
miliardów jednostek tworzących kolonie, na które składa się aż 8 szczepów liofilizowanych kultur bakterii probiotycznych, w tym żywe
kultury bakterii kwasu mlekowego oraz żywe kultury bifidobakterii.

Na co jest Vivomixx 450? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej diety w bakterie probiotyczne. Suplement
diety wspiera skład mikroflory przewodu pokarmowego, a także przyczynia się do uzupełnienia „dobrych” bakterii jelitowych oraz
wspomaga równowagę mikroflory w układzie pokarmowym. Liofilizat Vivomixx 450 jest silnie skoncentrowany, dzięki czemu przyczynia
się do szybkiego przywrócenia równowagi mikroflory w przypadku dysbiozy.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek z proszkiem do sporządzenia zawiesiny doustnej Vivomixx 450. W skład 1 saszetki
suplementu diety wchodzi 4,5 x 1011 liofilizowanych żywych kultur bakterii, a konkretnie: Streptococcus thermophilus DSM24731®,
Bifidobacterium longum DSM24736®, Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium infantis DSM24737®, Lactobacillus
acidophilus DSM24735®, Lactobacillus plantarum DSM24730®, Lactobacillus paracasei DSM24733® i Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus DSM24734®. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze – maltoza oraz dwutlenek krzemu. Suplement
diety Vivomixx 450 w postaci proszku w saszetkach do sporządzenia zawiesiny doustnej należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta i w dawkach nie większych, niż są przez niego rekomendowane. Produkt powinien być przyjmowany 1–2 razy dziennie. Aby
przygotować suplement diety do spożycia, należy rozpuścić zawartość jego saszetki w letnim płynie i wypić bezpośrednio po dokładnym
wymieszaniu. Należy pamiętać, aby nie łączyć zawartości saszetki z gorącymi płynami czy też z płynami gazowanymi.

Suplement diety Vivomixx 450 ma pewne przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. W przypadku wystąpienia
objawów nadwrażliwości na produkt należy zaprzestać jego dalszej suplementacji i zasięgnąć porady lekarza.

Vivomixx 450 jest suplementem diety, który nie może być traktowany jako substytut zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia,
ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt nie może być przyjmowany w większych dawkach od wskazanych. Należy też
przechowywać go w odpowiedni sposób. Zaleca się umieszczenie suplementu diety Vivomixx 450 w lodówce, najlepiej w oryginalnym
opakowaniu, chroniąc go przed działaniem wilgoci i światła. Dopuszczalne jest przechowywanie suplementu w temperaturze pokojowej,
jednak nie dłużej niż 7 dni. Suplement diety Vivomixx 450 należy dodatkowo zabezpieczyć w taki sposób, aby nie był widoczny i
dostępny dla najmłodszych dzieci.

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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