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SanProbi Osteo, 20 kapsułek
 

Cena: 24,89 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps. (blist.)

Postać kaps.

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

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

SANPROBI® OSTEO 20 kapsułek
Suplement diety zawiera unikalną kompozycję trzech szczepów bakterii probiotycznych oraz witaminę D3. SANPROBI® OSTEO
utrzymuje zawartość bakterii probiotycznych w organizmie, wspiera mikrobiotę jelitową oraz stanowi źródło witaminy D3.

SPOSÓB UŻYCIA

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

SKŁADNIKI

nośnik- skrobia kukurydziana; otoczka kapsułki – hydroksypropylometyloceluloza; nośnik - maltodekstryna; Lactobacillus paracasei
8700:2; Lactobacillus plantarum HEAL 9; Lactobacillus plantarum HEAL 19; nośnik – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; witamina
D3.
Skład ilościowy substancji aktywnych w porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia
Substancja aktywna: 1 kapsułka
Całkowita liczba bakterii probiotycznych: Lactobacillus paracasei 8700:2; Lactobacillus plantarum HEAL 9; Lactobacillus plantarum
HEAL 19: 1 × 10 10 CFU*:
Witamina D3: 1,5 μg (30% dziennego zalecanego spożycia)
* Liczbę CFU (jednostek tworzących kolonię bakterii) obliczono używając metodyki opracowanej przez firmę Probi, PIT-QC-059.
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WITAMINA D3:

• pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi;
• pomaga w utrzymywaniu zdrowych kości i zębów;
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz mięśni;
• bierze udział w procesie podziału komórek.
Najlepiej spożyć przed końcem: data podana na bocznej powierzchni opakowani. Przechowywać w temperaturze nie większej niż 25°C,
w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA:

Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
uL. Kurza Stopka 5/C, 70-535 Szczecin,
e-mail: sanprobi@sanprobi.pl,
www.sanprobi.pl
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