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HEALTH LABS MyKids Probiotic 30 saszetek
 

Cena: 71,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać saszet.

Producent HEALTH LABS CARE S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety MyKids Vitamin C to produkt w formie smacznych żelków dla dzieci, który zawiera w swoim składzie
witaminę C, która pochodzi ze skoncentrowanych soków z jabłek i cytryny, nie zawiera dodatku cukru, ani żelatyny.Co wyróżnia
suplement diety MyKids Probiotic?POŁĄCZENIE PROBIOTYKU Z PREBIOTYKIEMSuplement diety MyKids Probiotic to synbiotyk, czyli
połączenie probiotyku z prebiotykiem, który uzupełnia mikrobiotę jelitową, dlatego sprawdzi się w przypadku biegunek lub zaparć oraz
podczas antybiotykoterapii, a także jako wsparcie układu odpornościowego. Prebiotyki pobudzają wzrost probiotyków w
jelitach.UDOWODNIONE DZIAŁANIEBadania naukowe potwierdzają, że bakterie Bacillus subtilis LifeinU® BSCU1 zmniejszają częstość
infekcji układu oddechowego i pokarmowego, co jest ważne zwłaszcza w sezonie zwiększonych zachorowań.STABILNY SZCZEPNie
musisz przechowywać suplementu diety MyKids Probiotic w lodówce. Bakterie Bacillus subtilis LifeinU® BSCU1 są odporne na działanie
wysokich temperatur, dlatego produkt możesz dodawać nawet do ciepłych płynów lub posiłków.WYGODNA FORMA PODANIASuplement
diety MyKids Probiotic jest w formie saszetek, co ułatwia podanie dziecku. Wybierz dowolny sposób suplementacji: dodaj do ulubionego
napoju, mleka czy owsianki, albo prosto na język dziecka.CZYSTY SKŁAD POTWIERDZONY BADANIAMIW suplemencie diety MyKids
Probiotic nie znajdziesz zbędnych wypełniaczy, konserwantów, barwników, metali ciężkich i zanieczyszczeń. Potwierdzają to badania
przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland.Kiedy warto podawać dziecku suplement diety
MyKids Vitamin C?jest podatne na infekcje sezonowe i chcesz wesprzeć jego układ odpornościowy, a także oddechowy oraz
neutralizować patogenyjest w trakcie antybiotykoterapii i chcesz zadbać o jego mikrobiotę jelitowąma biegunki i potrzebuje wsparcia
układu pokarmowegoma trudności z przyjmowaniem probiotyków w formie kropli lub kapsułek i chcesz dodać probiotyk do ciepłego
napoju lub ulubionej owsiankiZalecane spożycie1 saszetka (1,5 g) dziennie — spożywać bezpośrednio po zmieszaniu z 75‑100 ml wody,
mleka lub innego płynu.WażneProdukt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.SkładnikiSkładniki w porcji dziennej (1
saszetka)Bacillus subtilis LifeinU® BSCU1 / 2 x 10⁹ CFU*Błonnik akacjowy INAVEA™ PURE ACACIA / 1168 mg*CFU (Colony Forming
Unit) - jednostki tworzące kolonieSkładniki: Błonnik akacjowy INAVEA™ PURE ACACIA; naturalny aromat truskawkowy; liofilizowane żywe
bakterie Bacillus subtilis LifeinU® BSCU1; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.ProducentHealth Labs Care
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