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AURA HERBALS Floradrop probiotyk mikrokapsułkowany 20
ml
 

Cena: 21,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać krople

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS Floradrop probiotyk mikrokapsułkowany 20 mlProbiotyk w kroplach Aura HerbalsFloradrop - Lactobacillus
Rhamnosus GG - probiotyk w kroplach (20ml)Floradrop - probiotyk mikrokapsułkowany Lactobacillus Rhamnosus GG 20 ml -
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznegoFloradrop przeznaczony jest do postępowania medycznego w
celu:ochrony mikroflory jelitowej podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu,zachowania równowagi mikroflory
jelitowej,wspomagania odporności,profilaktyki biegunek.Probiotyki w postaci mikrokapsułkowanej, przyjmowane w dawce 5-krotnie
niższej, niż te niepowleczone, wykazują taką samą skuteczność. Oznacza to, że zamiast 10 mld CFU* preparatu niepowlekanego, można
przyjąć 2 mld CFU* probiotyku mikrokapsułkowanego Floradrop.Proces mikrokapsułkowaniaProces mikrokapsułkowania zapewnia
ochronę probiotyku przed wilgocią, tlenem, a także chroni przez działaniem soków trawiennych żołądka, czy wysokim ciśnieniem
osmotycznym przewodu pokarmowego. Dzięki temu szczepy bakterii znacznie zwiększają swoją przeżywalność podczas
przechowywania oraz pasażu w przewodzenie pokarmowym.Mikrokapsułkowanie sprawia też, że bakterie Lactobacillus rhamnosus GG
zawarte w produkcie Floradrop nie wymagają przechowywania w lodówce.Zalecane spożyciePrzed użyciem wstrząsnąć aż do
uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzyć zalecaną porcję (15 kropli) i spożyć bezpośrednio lub dodać do pokarmu. Nie dodawać do
bardzo zimnych lub gorących posiłków.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Produkt nie jest przeznaczony
do stosowania pozajelitowego.Zalecana porcjaProdukt przyjmowany pod nadzorem lekarza.Dzieci powyżej 12 r. ż. i dorośli:15 kropli (2
miliardy żywych kultur bakterii Lactobacillus Rhamnosus GG).Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o
właściwym stosowaniu produktu u dzieci poniżej 12 roku życia.WażneProdukt powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Produkt może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest przez dziecko w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z
przeznaczenia produktu.Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.Przechowuj w
temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią i światłem.Suplement diety przechowuj w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.Najlepiej spożyć przedData minimalnej trwałości oraz numer partii podane na butelce.Spożyć w ciągu
30 dni od otwarcia.Składniki
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Olej kukurydziany, mikrokapsu?kowane ?ywe kultury bakterii (Lactobacillus Rhamnosus GG), emulgator: mono i diglicerydy kwasów

t?uszczowych, przeciwutleniacz: d-alfa-tokoferol (witamina E).

Wartość odżywcza w 100 ml produktu 

*CFU (colony forming units) - jednostki tworz?ce koloni?.

 

 

 

 

 

 

Warto?ci w 100 ml Floradrop
warto?? energetyczna 3700 kJ (900kcal)
t?uszcz 100 g
w tym kw. t?. nasycone 14 g
w?glowodany 0 g
b?onnik 0 g
bia?ko 0 g
sól 0 g
Lactobacillus Rhamnosus GG ATCC 53103: 4 x 10^11 CFU*

Ilo?? netto 

20 ml - 40 zalecanych porcji dziennych.

ProducentAURA HERBALS Jarosław Paulul. 23 Marca 77/381-820 Sopot, POLAND
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