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INTERCELL PHARMA Immun-Intercell dla dzieci 90 kapsułek
 

Cena: 188,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent MITO-PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościINTERCELL PHARMA Immun-Intercell dla dzieci 90 kapsułekImmun - Intercell dla dzieci po 4. roku życia rekomendowany
jest do stosowania w okresach zwiększonej podatności na infekcje w celu wsparcia układu immunologicznego.Właściwości:Immun -
Intercell dla dzieci to suplement diety, który zawiera wszystkie najważniejsze dla budowania odporności małego organizmu substancje
odżywcze. Zaledwie w jednej mikrokapsułce znajduje się: witamina D3 (400 I.U), witamina C o przedłużonym aż do 8h uwalnianiu (75
mg), cynk (4mg), selen (30 µg), koncentrat 5-ciu fizjologicznych szczepów bakterii w ilości 2 miliardów CFU oraz beta-glukan 1,3/1,6. W
suplemencie znalazła się witamina D3 w aktywnej biologicznie formie – cholekalcyferolu, która wspiera prawidłowe działanie układu
odpornościowego, witamina C w formie peletek o stopniowym uwalnianiu, która zaopatruje organizm dziecka w ten składnik przez okres
co najmniej 8 godzin. Wspomagając odpowiedź immunologiczną zmniejsza nasilenie dolegliwości, cynk – organicznie związany z
białkami łatwo wchłaniany w jelicie i bardzo dobrze wykorzystywany przez organizm. Poprzez aktywację komórek odpornościowych
hamuje rozwój infekcji, selen – w formie seleninu sodu o najwyższej skuteczności działania. Wzmacniając układ odpornościowy
pomaga zwalczyć wirusy i bakterie oraz odpowiednio dobrane do dziecięcej mikroflory zarówno jelita cienkiego jak i grubego, szczepy
bakterii o wysokiej żywotności.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie do posiłku, popić wystarczającą ilością wody.WażneNie stosować
u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.SkładnikiKwas L-askorbinowy (witamina C); substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; 1,3/1,6 beta-glukan, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; kultury bakterii: Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, diglicynian cynku (cynk);
selenin sodu, cholekalcyferol (witamina D); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.Dzienna porcja
zawiera:Witamina C 350 mg (437,5%*)Inulina 20 mgCynk 10 mg (100%*)Selen 100 µg (182%*)Witamina D 800 I.U  /(20µg) /
(400%*)Lactobacillus casei 0,9 x 109 CFU*Lactobacillus rhamnosus 0,9 x 109 CFU*Bifidobacterium bifidum 0,5 x 109
CFU*Bifidobacterium breve 0,5 x 109 CFU*Bifidobacterium longum 0,5 x 109 CFU*Lactobacillus acidophilus 0,5 x 109
CFU*Lactobacillus reuteri 0,5 x 109 CFU*Lactobacillus plantarum 0,5 x 109 CFU*Enterococcus faecium 0,1 x 109 CFU*Lactococcus
lactis 0,1 x 109 CFU**RWS - Referencyjna wartość spożyciaI.U. – jednostka międzynarodowa* CFU – jednostka tworząca
kolonięProducentMITO-PHARMA F.H. DOROTA KRAWCZYKMITO-PHARMA F.H. DOROTA KRAWCZYKSikorskiego 2266-400 Gorzów
Wielkopolski
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