
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

MyVita SILVER Probiotic 60 kapsułek
 

cena: 50,31 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie uodparniające, wspomagające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent PRONESS

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania odporność

Opis produktu
 

Wskazania:
Suplement diety MyVita Silver Probiotic 9 mld CFU jest w 100% czystym preparatem zawierającym kultury bakterii probiotycznych,
których doustne podawanie ma na celu uzupełnienie mikroflory jelitowej i wzmocnienie organizmu. Produkt może być z powodzeniem
stosowany przez wegetarian i wegan.

Właściwości:
MyVita Silver Probiotic 9 mld CFU to suplement diety, który zawiera wyłącznie aktywne składniki i jest wolny od sztucznych dodatków i
wypełniaczy. Zamknięto w nim 9 mld kultur bakterii z 15 przebadanych klinicznie szczepów. Dodatkowo skład wzbogacono o naturalny
prebiotyk w postaci inuliny oraz leucynę, aminokwas pochodzący z białka. Wszystkie składniki preparatu są zamknięte w specjalnie
opracowanej roślinnej kapsułce bez barwników DRCaps, która zabezpiecza ich zawartość przed działaniem kwasu żołądkowego w
trakcie transportu do jelit. Bakterie probiotyczne zostały stworzone w zaawansowanym centrum badawczym firmy Probiotical bazując
na najwyższych standardach farmaceutycznych. Specjalna technologia wytwarzania pozwala na zachowanie stabilności kompleksu
przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej przez okres dwóch lat. Kultury bakterii probiotycznych to szczepy drobnoustrojów
obecnych w jelitach człowieka i pozytywnie wpływających na funkcjonowanie organizmu. Podawanie ich doustnie uzupełnia mikroflorę
jelitową i wzmacnia organizm. Odpowiedni stan flory jelitowej korzystnie oddziałuje na prawidłowy stan układu odpornościowego, a
także sprzyja lepszemu wchłanianiu wartości odżywczych z pokarmów. Bakterie probiotyczne wykazują antagonistyczne działanie
wobec mikrobów patogennych – wytwarzają związki, na czele z kwasami organicznymi, które redukują pH poza wartość optymalną dla
odpowiedniego rozwoju komórek chorobotwórczych. Stosowanie synbiotyku przynosi szczególne korzyści ponieważ preparat ten,
oprócz kultur bakterii zawiera także pożywkę w postaci inuliny pochodzącej z cykorii, która przyspiesza ich namnażanie w jelitach.

Składniki:
inulina z korzenia cykorii (Cichorium), L-leucyna, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy roślinnej), kompleks 15 szczepów
bakterii

Zawartość 1 kapsułki:
Bifidobacterium bifidum BB01 - 600 mln CFU*
Bifidobacterium lactis BS01 - 600 mln CFU*

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

Bifidobacterium longum BL03 - 600 mln CFU*
Bifidobacterium breve BR03 - 600 mln CFU*
Lactobacillus acidophilus LA02 - 600 mln CF*
Lactobacillus plantarum LP01 - 600 mln CFU*
Lactobacillus plantarum LP02 - 600 mln CFU*
Lactobacillus rhamnosus LR05 - 600 mln CFU*
Lactobacillus rhamnosus LR04 - 600 mln CFU*
Lactobacillus rhamnosus LR06 - 600 mln CFU*
Lactobacillus rhamnosus GG - 600 mln CFU*
Lactobacillus casei subsp. paracasei LPC00 - 600 mln CFU*
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius CRL1328 - 600 mln CFU*
Streptococcus thermophilus FP4 - 600 mln CFU*
Lactobacillus pentosus LPS01 - 600 mln CFU*
*CFU – jednostka tworząca kolonię bakterii.

Stosowanie:
1 kapsułka dziennie. Popić wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Ważne informacje:
Spożycie produktu MyVita Silver Probiotic 9 mld CFU przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące piersią powinno być wcześniej
skosnultowane z lekarzem.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie:
60 kapsułek
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.
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