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Sanprobi IBS 20 kapsułek
 

cena: 28,39 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 20 sztuk

Postać kapsułka

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

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

probiotyki

Wskazania odbudowa flory bakteryjnej

Opis produktu
 

Wskazania: 
Sanprobi IBS to suplement diety, którego stosowanie zalecane jest osobom cierpiącym na dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego, takie jak: biegunka, zaparcia, ból lub dyskomfort brzucha, wzdęcia, uczucie pełności, nadmierne oddawanie gazów,
bolesne parcie na kiszkę stolcową czy uczucie niepełnego wypróżnienia. Sanprobi IBS dostarczając organizmowi szczep żywych
dobroczynnych bakterii Lactobacillus plantarum 299v, będących naturalnym składnikiem ochronnej flory jelitowej człowieka, pomaga w
przywróceniu naturalnej równowagi przewodu pokarmowego co skutkuje ustąpieniem wymienionych dolegliwości.

Właściwości: 
Sanprobi IBS to suplement diety, który zachowuje i wspiera odbudowę zdrowej mikroflory jelitowej, która z kolei zapewnia prawidłową
pracę przewodu pokarmowego. Dzięki Sanprobi IBS naturalna bariera śluzówkowa przewodu pokarmowego zostaje wzmocniona, a
prawidłowa praca jelit przywrócona. W przewodzie pokarmowym suplement diety Sanprobi IBS rywalizuje z bakteriami
chorobotwórczymi o miejsca przylegania do błony śluzowej, stymuluje produkcję substancji ochronnych w jelicie, a tym samym
zmniejsza częstość infekcji oraz ogranicza miejscowe reakcje zapalne. Pomaga też zredukować przepuszczalność błon śluzowych
przewodu pokarmowego przez co również wzmacnia pracę układu odpornościowego.

Składniki: 
(1 kapsułka): Lactobacillus plantarum 299 v-10miliarów CFu, skrobia ziemniaczana, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian
magnezu.

Stosowanie: 
Największa skuteczność - wzmocnienie i przywrócenie prawidłowej pracy przewodu pokarmowego zaobserwowano przy przyjmowaniu
od 1-2 kapsułek dziennie w trakcie posiłku przez co najmniej 4 tygodnie.
U dzieci do 12. roku życia zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki dziennie.
W razie potrzeby kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość dodać do pożywienia lub soku.
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Ważne informacje:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przed zastosowaniem Sanprobi IBS należy sprawdzić datę ważności, która widnieje na opakowaniu i nie należy go stosować po terminie
ważności.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu.
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
Preparat bezpieczny dla dzieci powyżej 3. roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących, a także dla osób z zaburzeniami układu
odpornościowego.

Opakowanie: 
20 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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