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Sanprobi Super Formuła 40 kapsułek
 

cena: 30,73 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie wspomagające

Opakowanie 40 sztuk

Postać kapsułka

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

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

fruktooligosacharydy, inulina, probiotyki

Opis produktu
 

Wskazania:
Preparat Sanprobi Super Formuła stosuje się w przypadku nadwagi i otyłości, zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego i
choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, zaburzeń tolerancji glukozy czy zespołu limfatycznego. Dodatkowo, przy objawach takich jak:
przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu, drażliwość, bóle głowy i mięśni, a nawet depresja, będących wynikiem intensywnego stylu życia,
stresu, przyjmowanych leków czy nieodpowiedniej diety i świadczących o uszkodzeniu systemu obronnego jelit. Sanprobi Super
Formuła mogą też stosować osoby będące na dietach odchudzających, w szczególności na „diecie zachodniej” czy bogatobiałkowej.

Właściwości:
Sanprobi Super Formula jest wieloskładnikowym preparatem, który zawiera unikalną kompozycję siedmiu żywych szczepów bakterii
probiotycznych oraz dwa prebiotyki. Probiotyki i prebiotyki zawarte w Sanprobi Super Formula wspierają regulację prawidłowej
przemiany materii, trawienie i wchłanianie substancji odżywczych. Zwiększają wydzielanie ochronnej warstwy śluzu w przewodzie
pokarmowym, który m.in. ułatwia neutralizację oraz usuwanie toksyn. Szczepy bakterii probiotycznych i prebiotyki zawarte w
suplemencie diety Sanprobi Super Formula poprzez działanie w świetle przewodu pokarmowego uczestniczą w formowaniu oraz
poprawiają skład i funkcję mikroflory jelitowej, hamują wzrost bakterii chorobotwórczych oraz wzrost i produkcję toksyn wytwarzanych
przez patogenne bakterie Clostridium difficile. Bakterie probiotyczne będące w składzie Sanprobi Super Formula wykazują silną adhezję
do nabłonka jelitowego, kolonizują błonę śluzową jelita cienkiego i grubego, regulują i poprawiają strukturę oraz funkcję bariery jelitowej.

Skład: 
2 szczepy Bifidobacterium lactis W51, W52; Lactobacillus acidophilus W22; Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus plantarum W21;
Lactobacillus salivarius W24; Lactobacillus lactis W19; substancje pomocnicze: amylazy, chlorek potasu, siarczan magnezu, skrobia
ziemniaczana, wanilia, siarczan manganu, maltodekstryny.

1 kapsułka zawiera: Lactobacillus plantarum 299 v-10miliarów CFU.

Stosowanie:
Zalecana porcja do spożycia to 2–4 kapsułki na dobę w przypadku dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia, oraz 1–2 kapsułki na dobę
dla dzieci między 3. a 12. rokiem życia.
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Preparat można przyjmować niezależnie od posiłku. Kapsułkę należy popić umiarkowaną ilością niegazowanej, przegotowanej lub
mineralnej wody.
W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie preparatu od dnia rozpoczęcia przyjmowania antybiotyku do 10. kolejnego dnia
po jej zakończeniu.

Ważne informacje:
Suplement diety Sanprobi Super Formuła nie może być stosowany jak substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji preparatu.
Suplement diety należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu i w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie:
40 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

