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Sanprobi IBS, 20 kapsułek
 

Cena: 24,14 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent SANPROBI SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

SANPROBI® IBS – SUPLEMENT DIETY
SANPROBI® IBS – uzupełnia codzienną dietę o bakterie probiotyczne Lactobacillus plantarum 299v – składnik mikrobioty jelitowej.
SANPROBI IBS posiada pozytywną opinię Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” nr 5/DJW/2020 oraz Instytutu Jakości
Jagiellońskiego Centrum Innowacji, która stwierdza, że SANPROBI IBS posiada dobre własności probiotyczne i jest bezpieczny dla
konsumenta.

Dawkowanie SANPROBI IBS:

Dzieci po ukończeniu 3 lat życia do 12 roku życia:
1 kapsułka dziennie (zawierająca 10 miliardów CFU*)
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
1 do 2 kapsułek dziennie (10 – 20 miliardów CFU*)
W przypadku stosowania SANPROBI® IBS u małych dzieci kapsułkę można otworzyć, a następnie rozpuścić jej zawartość w zimnym lub
letnim płynie (np. w wodzie, herbacie, mleku). Preparat należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie SANPROBI® IBS wraz z rozpoczęciem przyjmowania antybiotyku i
kontynuowanie suplementacji przez 10 kolejnych dni po zakończeniu antybiotykoterapii.
Produkt bezpieczny dla dzieci powyżej 3 roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących, a także osób z zaburzeniami układu
odpornościowego.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze nie większej niż 25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
*CFU – jednostka tworząca kolonię
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