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BIOTYK 30 kapsułek wspomaga odporność i mikroflorę jelit
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
  
   

  Dlaczego BIOTYK? Co wyróżnia BIOTYK? Innowacyjna technologia Szczegóły produktu BIOTYK  

  
  

   

Dlaczego BIOTYK?

  BIOTYK to suplement diety, który uzupełnia codzienną dietę w bakterie kwasu mlekowego. Jest innowacyjnym synbiotykiem, czyli
połączeniem bakterii kwasu mlekowego z błonnikiem. Oznacza to, że zawiera nie tylko żywe kultury bakterii, ale również substancję, w
tym przypadku – inulinę, która odżywia bakterie ułatwiając kolonizację i uzupełnienie flory jelitowej.  

  
  
  Lactobacillusrhamnosus GG (LGG)  
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  Jedne z najlepiej przebadanych szczepów bakterii  

   

  
  Inulina  

  Stymuluje bakterie do wzrostu i aktywności  

 

  Bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) mają udokumentowane zastosowanie w uzupełnianiu mikroflory
jelitowej w czasie biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków.  

  
   

  Kapsułki synbiotyku BIOTYK zostały wytworzone przy użyciu technologii MICROBAC® – innowacyjnej technologii ochrony bakterii.
Dzięki niej kolonizacja jelit jest skuteczniejsza, a same bakterie są lepiej chronione przed warunkami panującymi w przewodzie
pokarmowym.  

   

  
  
  

   

Co wyróżnia BIOTYK?

 

  
  
   

Jeszcze lepszy skład synbiotyku

BIOTYK zawiera jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii i inulinę.  

  
   

Jeszcze skuteczniejsza suplementacja

Dzięki wykorzystanej w produkcji technologii MICROBAC®, żywe kultury bakterii skutecznie kolonizują jelita.  
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Wystarczy 1 kapsułka dziennie

 

  
  

   

Innowacyjna technologia

  
  Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii MICROBAC®, bakterie kwasu mlekowego LGG są w stanie efektywniej pokonać
początkowy odcinek przewodu pokarmowego i dostać się do jelit. Ściśle przylegają do ścian nabłonka, szybko rosną i namnażają się.
Sprzyja temu dodatek inuliny, która jest pożywką dla bakterii.  

  

   

 

  
  

   

Szczegóły produktu BIOTYK

  Skład 

Sposób stosowania 

Opakowanie 

Przechowywanie 

Inne informacje 

  
   

  Składniki: Inulina, mikrokapsułkowane kultury bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG, substancja wypełniająca:
hydroksypropylometyloceluloza, przeciwutleniacz: palmitynian L-askorbylu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik:
dwutlenek tytanu.  
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  Zalecane dzienne spożycie: 1 kapsułka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Kobiety w ciąży i
karmiące piersią mogą stosować preparat po konsultacji z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.  

  
  Dostępne opakowania: 10 i 30 kapsułek  

  
  Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.  

  Żywe kultury bakterii są wrażliwe na ciepło, dlatego też produktu nie należy narażać na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych i
na gwałtowne zmiany temperatur.  

  
  Producent: Bausch Health Poland sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów  

 

  Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróż- nicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  
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