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ESTABIOM MAMA 20 kapsułek
 

Cena: 35,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościESTABIOM MAMA 20 kapsułek ( Estabiom Pregna)Funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka zależy od
struktury jego flory jelitowej, zwanej też mikrobiomem. Prawidłowo ukształtowany tworzy naturalną barierę chroniącą przed bakteriami,
wirusami, alergenami i toksynami. Podczas porodu i karmienia piersią matka przekazuje swoją florę bakteryjną dziecku, dając początek
budowie jego własnego, unikalnego mikrobiomu.Estabiom Mama to suplement diety dla przyszłych mam, który dostarcza jeden z
najlepiej przebadanych szczepów bakterii jelitowych, Lactobacillus rhamnosus GG oraz 2 szczepy bakterii ginekologicznych. Dodatkowo
preparat wzbogacono witaminą D3, uwzględniając jej zwiększone zapotrzebowanie w trakcie ciąży.Szczepy bakterii zawarte w
preparacie Estabiom Mama są odporne na kwasy żołądkowe i żółciowe oraz enzymy trawienne. Ponadto preparat jest stabilny w
temperaturze pokojowej i nie musi być przechowywany w lodówce.Bezpieczeństwo i działanie składników preparatu zostało
potwierdzone w licznych badaniach naukowychZalecane spożycieDorosłe kobiety: 1 kapsułka dzienne.Kapsułkę można połknąć w
całości lub otworzyć i jej zawartość rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu).WażneNie należy przekraczać
zalecanej dziennej porcji.SkładnikiInulina, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103), Lactobacillus acidophilus La-14, skrobia modyfikowana, sacharoza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, Lactobacillus rhamnosus HN001, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, średniołańcuchowe
trójglicerydy, substancja wiążąca: dwutlenek krzemu, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, witamina D (cholekalcyferol).1 kapsułka
zawiera:witamina D 25 µg (500%)*, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 5 x 10^9 CFU, Lactobacillus acidophilus La-14 2 x 10^9
CFU, Lactobacillus rhamnosus HN001 0,5 x 10^9 CFU, inulina 100 mg.*RWS - Referencyjna Wartość SpożyciaCFU - jednostka tworząca
kolonię (ang. Colony-forming Unit)ProducentUSP Zdrowie Sp. z o.o.ul. Poleczki 3502-822 Warszawa

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/estabiom-pregna-20-kapsulek.html


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

