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Vivomixx x 10 kaps (sprzedajemy wyłącznie do odbioru
osobistego)
 

Cena: 52,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vivomixx w postaci kapsułek z liofilizatem żywych kultur bakterii probiotycznych jest produktem przeznaczonym do
stosowania przez niemowlęta, dzieci i dorosłych. W składzie każdej kapsułki Vivomixx od Pharmabest znajduje się 112 miliardów
jednostek tworzących kolonie. W składzie produktu nie ma dodatku glutenu, poza tym jest on pozbawiony soi i laktozy, a także
barwników oraz konserwantów. Na co są kapsułki Vivomixx? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest niedobór żywych kultur
bakterii probiotycznych w posiłkach. Funkcją suplementu diety Vivomixx jest uzupełnienie mikroflory przewodu pokarmowego i
wsparcie jej równowagi.

W opakowaniu znajduje się 10 kapsułek Vivomixx. W skład 1 kapsułki wchodzi 1,12 x 1011 jtk 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®, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734®. Oprócz tego w skład suplementu diety wchodzą
substancje pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu oraz dwutlenek tytanu.

Suplement diety Vivomixx w postaci kapsułek należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w dawkach przez niego
określonych. Rekomendowane dawkowanie kapsułek Vivomixx to 1–4 kapsułki dziennie. Niemowlętom i dzieciom w wieku do 3 lat
należy kapsułkę otworzyć, a następnie jej zawartość przesypać do letniego płynu i podać do spożycia po dokładnym wymieszaniu. W
przypadku dzieci w wieku powyżej 3 lat i pacjentów dorosłych zaleca się natomiast połknięcie kapsułki i popicie jej letnią wodą bądź
innym letnim płynem, chociaż w razie potrzeby i w tym przypadku dopuszczalne jest otworzenie kapsułki i rozpuszczenie jej zawartości
w letnim płynie. Każdorazowo należy pamiętać, aby zawartości kapsułki nie rozpuszczać w płynach gazowanych czy też gorących.

Kapsułki Vivomixx nie powinny być przyjmowane przez każdego pacjenta, ponieważ mają przeciwwskazania. Nie należy ich podawać
osobom, które są nadwrażliwe na jakikolwiek z ich składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy kapsułki
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Vivomixx odstawić i zasięgnąć porady lekarza.

Suplementu diety Vivomixx w postaci kapsułek nie można traktować jako zamiennika zdrowego życia czy też zbilansowanych
posiłków, ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt nie powinien być również przyjmowany w dawkach przekraczających
wskazane. Bardzo istotny jest też prawidłowy sposób przechowywania suplementu diety. Należy umieścić go w opakowaniu
oryginalnym i zabezpieczyć przed działaniem światła i wilgoci – kapsułki powinny być przechowywane w lodówce. Możliwe jest ich
krótkotrwałe przechowywanie w temperaturze pokojowej, jednak nie dłużej niż przez tydzień. Suplement diety należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; 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 glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

  liofilizowane żywe kultury bakterii 1,12 x 10 11 jtk

jtk - jednostki tworzące kolonię

Masa netto
6,76 g (10 kapsułek po 0,676 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 112 miliardów (1,12x1011) jednostek tworzących kolonie (jtk.) w jednej kapsułce.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-4 kapsułki dziennie.
U niemowląt i dzieci poniżej 3 lat: kapsułkę należy otworzyć, a jej zawartość rozpuścić w letnim płynie i spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu.
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 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.

Producent
Wyprodukowano w UE
Dystrybutor
Pharmabest Sp. z o.o.
ul. Gintrowskiego 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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