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Symbiolact comp, 30 saszetek
 

Cena: 86,64 zł

Opis słownikowy

Producent

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis produktu:

SymbioLact® Comp jest nowoczesnym probiotycznym uzupełnieniem diety. Zawiera unikalną kombinację 4 probiotycznych szczepów
bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, B. lactis). Tak dobrana kompozycja,
odpowiednio dużej ilości probiotycznych kultur bakteryjnych, pomaga przywrócić i utrzymać prawidłową równowagę mikroflory jelitowej
i tym samym wspomaga jej funkcje trawienne, odżywcze i ochronne. Przewód pokarmowy człowieka zasiedlają miliardy różnych
bakterii. Część z nich to pożyteczne bakterie, żyjące w symbiozie z naszym organizmem, natomiast inne mogą być dla naszego
organizmu szkodliwe, chorobotwórcze. Wspólnie tworzą one florę bakteryjną jelit.
Probiotyczne kultury bakterii powodują, że flora jelitowa, zaburzona np. po kuracji antybiotykowej, z powodu stresu lub złego odżywiania,
stopniowo się odbudowuje. Aby przywrócić równowagę flory bakteryjnej należy dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość
probiotycznych kultur bakterii np. SymbioLact® Comp.
SymbioLact® Comp. jest preparatem probiotycznym w postaci proszku do rozpuszczenia w płynie. Zawiera liofilizowane żywe kultury
bakterii (probiotyki).

Skład i dawkowanie Symbiolact Comp

Skład:
maltodekstryny, bakterie kwasu mlekowego (LAB): Lactobacillus paracasei (LC-01TM), Lactobacillus acidophilus (LA-5®), Lactococcus
Lactis (R-707-1 TM), Bifidobacterium animalis subsp. Lactis (BB-12®), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca) , biotyna.
Nie zawiera laktozy, glutenu.
Może zawierać śladowe ilości białka mleka.

Sposób użycia:
1-2 saszetki dziennie.
Zawartość saszetki (2 g) rozpuścić w szklance niegazowanej wody i wypić podczas posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Wskazania Symbiolact comp.
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Regularne zażywanie SymbioLact Comp. zalecane jest w:
Trakcie i po kuracji antybiotykowej.
Biegunkach infekcyjnych i podróżnych.
Zaparciach i wzdęciach.
Zaburzeniach czynnościowych jelit.
Stanach nietolerancji laktozy.
Stanach przemęczenia i osłabienia odporności.
Alergiach pokarmowych.
Profilaktyce osteoporozy.
Zakażeniach układu moczowego.
Nawracających zapaleniach pochwy.
Nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych.
Atopowym zapaleniu skóry.

Producent:

Miralex Sp. z o.o.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

