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Vivomixx micro x 30 kaps
 

Cena: 54,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vivomixx Micro w postaci mikrokapsułek z liofilizowanymi żywymi kulturami bakterii jest produktem, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci od 3. roku życia. Mikrokapsułki Vivomixx Micro są niewielkich rozmiarów, co
znacznie ułatwia ich połykanie najmłodszym czy też osobom starszym bądź schorowanym. Produkt jest bezglutenowy i bez dodatku
laktozy.

Na co jest Vivomixx Micro? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Pharmabest jest potrzeba wzbogacenia zróżnicowanych
posiłków w szczepy bakterii probiotycznych. W składzie każdej mikrokapsułki Vivomixx Micro znajduje się aż 8 różnych szczepów
żywych, liofilizowanych kultur bakteryjnych, w tym bakterie kwasu mlekowego oraz bifidobakterie, które łącznie dają nie mniej niż 10
miliardów jednostek tworzących kolonię na jedną mikrokapsułkę. Przyczyniają się do uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego i
wspomagają jej równowagę.

W opakowaniu znajduje się 30 mikrokapsułek Vivomixx Micro. W skład każdej mikrokapsułki wchodzi 10 x 109 jtk, a konkretnie
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®. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli
hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu oraz dwutlenek tytanu. Zaleca się przestrzeganie wskazań producenta, jeśli chodzi o stosowanie suplementu diety Vivomixx
Micro. Rekomendowane dawkowanie Vivomixx Micro u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat to 1–4 mikrokapsułki
dziennie. Mikrokapsułki najlepiej połykać, popijając je letnim płynem, jednak dopuszczalne jest również ich otwarcie i wymieszanie ich
zawartości z letnim płynem oraz przyjęcie w tej postaci. Należy jednak uważać, aby nie łączyć mikrokapsułek Vivomixx Micro z
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napojami gorącymi czy gazowanymi. Nie powinno się też przyjmować dawek większych suplementu diety niż rekomendowane.

Nie każdy pacjent powinien przyjmować suplement diety Vivomixx Micro. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek z
jego składników, w tym na składniki czynne lub pomocnicze. Jeśli po przyjęciu suplementu diety u pacjenta pojawią się objawy reakcji
alergicznej, powinien zaprzestać dalszego stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza.

Vivomixx Micro to suplement diety, a więc ma uzupełniać codzienne zdrowe menu, a nie je zastępować. Produkt nie może być zatem
traktowany jako substytut zdrowej diety i zdrowego trybu życia. Produkt nie może być też przyjmowany w dawkach większych od
wskazanych. Mikrokapsułki Vivomixx Micro należy przechowywać najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Należy chronić je przed
niekorzystnym wpływem światła i wilgoci, a także zabezpieczyć tak, aby nie były widoczne i dostępne dla najmłodszych.

Składniki
substancja glazurująca pochodzenia roślinnego (kapsułka): hydroksypropylometyloceluloza; 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 wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu; barwnik kapsułki: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

liofilizowane żywe kultury bakterii 10 x 109 jtk

jtk - jednostki tworzące kolonię

Masa netto
3 g (30 kapsułek po 0,1 g)

Charakterystyka
Vivomixx® to suplement diety w postaci kapsułek zawierający 8 różnych szczepów, liofilizowanych żywych kultur bakterii kwasu
mlekowego i bifidobakterii w ilości nie mniejszej niż 10 miliardów (10x109) jednostek tworzących kolonie (jtk.) w jednej micro-kapsułce.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-4 kapsułki dziennie.
U dzieci powyżej 3 lat i osób dorosłych: kapsułkę należy połknąć i popić letnią wodą lub innym letnim płynem (mleko, sok, jogurt).
Kapsułkę można także otworzyć, a jej zawartość spożyć bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w letnim płynie. Zawartości kapsułki nie
należy rozpuszczać w płynach gorących ani gazowanych.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

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