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2 x LACTINOVA Mama 28 kapsułek + 7 kapsułek GRATIS
 

Cena: 70,20 PLN

Opis słownikowy

Producent HEXANOVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety zawierający probiotyczne bakterie oraz prebiotyk; wspomaga przywracanie i zachowanie równowagi
mikroflory jelitowej.Preparat zawiera bakterie probiotyczne z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium oraz prebiotyk (Fibregum). Zawarte
w preparacie szczepy drobnoustrojów zostały szczególnie dobrze przebadane i potwierdzono ich korzystne działanie dla organizmu
człowieka. Bakterie kwasu mlekowego wchodzą w skład prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego. Bakterie z rodzaju
Bifidobacterium są obecne w mleku kobiecym i jako jedne z pierwszych bakterii probiotycznych kolonizują przewód pokarmowy dziecka
(proces ten rozpoczyna się już podczas porodu). Spożywanie probiotyku w określonych ilościach wywiera korzystny efekt zdrowotny,
wspomaga przywracanie i utrzymanie prawidłowego składu mikroflory jelit i ogranicza namnażanie się szkodliwych mikroorganizmów.
Zawarty w preparacie prebiotyk (Fibregum) stymuluje rozwój prawidłowej mikroflory jelitowej. Fibregum to naturalny, rozpuszczalny
błonnik pochodzący z drzewa akacji. Jest dobrze tolerowany przez osoby z dyskomfortem w obrębie jelit. Zastosowana metoda
mikrokapsułkowania bakterii zawartych w preparacie poprawia ich stabilność podczas przechowywania oraz zwiększa odporność na
działanie soku żołądkowego i enzymów trawiennych.Karmienie piersią a Bifidobacterie

Zalecane spożyciePreparat ma postać kapsułek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy
to skuteczności działania preparatu, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące
stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.Zalecane stosowanie: 1 kapsułka na dobę.Kapsułki należy połykać w całości popijając
szklanką płynu. Nie otwierać ani nie rozgryzać kapsułek. Nie rozpuszczać zawartości kapsułek w płynach.Preparat należy stosować co
najmniej przez 1 miesiąc.WażneBardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku lub suplementu diety w okresie ciąży
lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści
związane ze stosowaniem danego preparatu.Zgodnie z informacją zawartą w materiałach producenta preparat zalecany w
szczególności dla kobiet w II i III trymestrze ciąży, w okresie planowania ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem
preparatu należy skonsultować się z lekarzem.SkładnikiPreparat zawiera substancję: bifidobacterium + lactobacillus Zawartość
składników w przeliczeniuna dzienną porcję do spożycia:Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 1,50 x 109 CFU*Lactobacillus
acidophilus LA02 (DSM 21717) 0,75 x 109 CFU*Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) 0,75 x 109 CFU*Bifidobacterium lactis BS01
(LMG P-21384) 0,75 x 109 CFU*Fibregum™ – prebiotyk 250 mg* CFU – jednostka tworząca kolonię bakteriiProducentHEXANOVA SP. Z
O.O.
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