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Multilac synbiotyk 10 kapsułek
 

cena: 16,56 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie osłaniające, uodparniające, wspomagające

Opakowanie 10 sztuk

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 kapsułka zawiera: Lactobacillus helveticus
9x10^8 CFU, Lactococcus lactis 9x10^8 CFU,
Bifidobacterium longum 6,75x10^8 CFU

Opis produktu
 

Opis
MULTILAC - suplement diety, zawierający 9 szczepów bakterii (m.in. z rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium w ilości 4,5 miliarda bakterii
na kapsułkę) oraz FOS, czyli fruktooligosacharydy. Produkt przeznaczony dla dzieci i dorosłych, w okresie m.in. jesienno-zimowym,
antybiotykoterapii, zmian naturalnej flory bakteryjnej.
Probiotyk+Prebiotyk

Składniki
Skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana pre-żelowana, nośnik: hydroksypropylometyloceluloza, fruktooligosacharydy, Lactobacillus
helveticus SP 27, Bifidobacterium longum BI-05, Lactobacillus plantarum Lp-115, Lactobacillus casei Lc-11, Lactococcus lactis LI-23,
Lactobacillus rhamnosus Lr-32, Bifidobacterium bifidum Bb-02, Streptococcus thermophilus St-21, substancja glazurująca: guma gellan,
Bifidobacterium breve Bb-03, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca: szelak,
barwnik: dwutlenek tytanu, stabilizator: kwas askorbinowy, nośniki: kwas alginowy, cytrynian trietylowy; substancja zagęszczająca:
mączka chleba świętojańskiego, oliwa z oliwek.
Kapsułki produktu zostały wyprodukowane z użyciem technologii enkapsulacji MURE® - szczepy cechuje większa odporność na niskie
pH, sole żółci oraz enzymy trawienne.
Produkt nie zawiera mleka, kazeiny, laktozy.
Multilac to produkt nisko przetworzony, zawartość kapsułki może być jasno lub ciemnokremowe. Dopuszczalne jest występowanie
ciemniejszych, brązowych, czarnych wybarwień zawartości kapsułki.

Właściwości składników
Multilac może być stosowany przez dzieci i osoby dorosłe w okresie antybiotykoterapii (w trakcie oraz po), w okresie zimy i jesieni oraz w
momencie zmian flory bakteryjnej jelit wywołanych czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci i dorośli: 1 kapsułka raz na dobę (najlepiej na noc).
MULTILAC może być stosowany u dzieci, które potrafią połknąć kapsułkę.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie wymaga przechowywania w lodówce.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w temperaturze do 25oC.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
USP ZDROWIE SP.ZO.O.
Poleczki 35
Warszawa
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