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JOY DAY Eko zestaw Senior: Zioła Jędrzeja Owoce Lasu
500ml + Zioła Jędrzeja Głóg 500 ml
 

Cena: 119,99 PLN

Opis słownikowy

Producent LIVING FOOD SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościJOY DAY Eko zestaw świąteczny Senior: Zioła Jędrzeja Owoce Lasu 500ml + Zioła Jędrzeja Głóg 500mlZioła Jędrzeja
Joy Day Owoce Lasu 500ml LivingFoodZ uwagi na składniki, kompozycję ziół i owoców polecany:w celu wzmocnienia odporności,jako
silny przeciwutleniacz wspierający opóźnienie starzenia się komórek.Wspomaga trawienie, podstawowe funkcje organizmu i
prozdrowotny skład flory jelitowej człowieka. Wytwarzany w 100% z naturalnych ziół i owoców poddanych kaskadowemu procesowi
fermentacji w czasie którego w naturalny sposób wytwarza się cenna zawartość ekstraktu. Zawiera 100% ekstraktu z fermentacji
odpowiednich roślin i żywych szczepów bakterii probiotycznych.Podczas procesu fermentacji zestawu ziół i owoców zawartych w
Dobrych Ziołach Jędrzeja OWOCE LASU, bakterie probiotyczne wytwarzają metabolity, w tym kwas mlekowy, kwas foliowy, i inne
prozdrowotne kwasy organiczne, ponadto cenne antyoksydanty, mikroelementy i witaminy, w tym wit. C. Zawiera prozdrowotne
metabolity bakterii probiotycznych w tym kwasy organiczne i antyoksydanty. Zawiera naturalnie występujące cukry. Wartością dodaną
preparatu jest zawartość w nim, probiotycznej flory bakteryjnej. Probiotyki zawarte w składzie recepturowym ekstraktu, w tym tzw.
bakterie kwasu mlekowego, współtworzą prawidłowe środowisko w organizmie człowieka i blokują dostęp bakteriom
chorobotwórczym.Dobre Zioła Jędrzeja głóg 500 mlWspomaga mikrobiotę jelitową. Stanowi podstawową ochronę przed zakażeniami
bakteryjnymi i grzybiczymi przewodu pokarmowego. Mikroorganizmy probiotyczne konkurują z patogenami o miejsce adhezji do
nabłonka jelit oraz składniki odżywcze i wytwarzają związki antyseptyczne, hamując ich wzrost.Wspomaga trawienie, podstawowe
funkcje organizmu i prozdrowotny skład flory jelitowej człowieka. Suplement diety wytwarzany w 100% z naturalnych ziół i owoców
poddanych kaskadowemu procesowi fermentacji w czasie którego w naturalny sposób wytwarza się cenna zawartość ekstraktu.
Zawiera 100% ekstraktu z fermentacji odpowiednich roślin i żywych szczepów bakterii probiotycznych.Podczas procesu fermentacji
zestawu ziół i owoców zawartych w Dobrych ziołach Jędrzeja GŁÓG, bakterie probiotyczne wytwarzają metabolity, w tym kwas
mlekowy, kwas foliowy, i inne prozdrowotne kwasy organiczne, ponadto cenne antyoksydanty, mikroelementy i witaminy, w tym wit. C.
Zawiera prozdrowotne metabolity bakterii probiotycznych, w tym kwasy organiczne i antyoksydanty. Zawiera naturalnie występujące
cukry. Wartością dodaną preparatu jest zawartość w nim, probiotycznej flory bakteryjnej. Probiotyki zawarte w składzie recepturowym
ekstraktu, w tym tzw. bakterie kwasu mlekowego, współtworzą prawidłowe środowisko w organizmie człowieka i blokują dostęp
bakteriom chorobotwórczymZalecane spożycieZioła Jędrzeja Joy Day Owoce Lasu 500ml LivingFoodDorośli: 10 do 15 ml, 2 razy
dziennie rozcieńczone z minimum 100 ml wody lub z dowolnym napojem. W przypadku wystąpienia nieprzyjemnych objawów
organizmu należy okresowo zredukować ilość przyjmowanego preparatu np. do połowy przyjmowanej dawki (1-1,5 łyżeczki) 2 razy
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dziennie rozcieńczone w 50 ml wody.Zalecany przy wskazanych terapiach i tylko na czas trwania terapiiDobre Zioła Jędrzeja głóg 500
mlDorosli 10-15ml 3 razy dziennieDzieci powyżej 3. roku życia 5ml 3 razy dziennieWażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji
do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji
lekarskiej.SkładnikiZioła Jędrzeja Joy Day Owoce Lasu 500ml LivingFoodekstrakt procesu fermentacji roślin ziołowych i owoców, w
tym: liści jeżyny (16,6%), liści czarnej porzeczki i poziomki (16,6%), ziela skrzypu (16,6%), ziela czystka(16,6%), owoców: dzikiej
róży(16,6%), czarnej porzeczki i jeżyny(16,6%) oraz żywe szczepy bakterii probiotycznych (2x107jkt/ml) w tym: Lactobacillus rhamnosus
LMG P-21380, Lactobacillus rhamnosus LMG P-23699, Lactobacillus rhamnosus DSM 16605, Lactobacillus plantarum LMG P-21020,
Lactobacillus plantarum LMG P-21021, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus LMG P-21905, Lactobacillus acidophilus LMG P-21904,
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei LMG P-17504, Bifidobacterium longum DSM 16603, Bifidobacterium
breve LMG P-17500, Bifidobacterium breve LMG P-17501, Bifidobacterium animals ssp. lactis LMG P-17502, Streptococcus
thermophilus LMG P-21908, Streptococcus thermophilus LMG P-17225WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 ml w porcji 10 ml % RWS *w porcji
(10 ml)wartość energetyczna 246 kJ/57 kcal 24 kJ/6 kcal 0 % tłuszcz 0 g 0 g 0 % w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g 0 %
węglowodany 12 g <1,5 g 0 % w tym cukry <1,5 g 0 g 0 % błonnik <1,5 g 0 g - białko <1,5 g 0 g 0 % <sól 0,03 g 0 g 0 % * RWS -
referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal)Dobre Zioła Jędrzeja głóg 500 mlEkstrakt z
fermentowanych roślin ziołowych i owoców w tym: w tym: owoce głogu (23,3%), kwiaty głogu (20%), liście melisy (16,7%), ziele
dziurawca (16,7%), kwiaty lipy (13,3%), ziele skrzypu (10%)], zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych (min. 2×10^7 jtk/ml) w
tym: Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR 04, L. rhamnosus LR 05, L. acidophilus LA 1, L. delbrueckii ssp. bulgaricus LB 2, L.
plantarum LP 02, L. plantarum LP 01, L. fermentum LF2, Bifidobacterium breve BL 10, B. breve Bbr 8, B. longum BL 03, B. animalis ssp.
lactis Bi 1 MDX, Streptococcus thermophilus Z 57, S. thermophilus 9 Y, L. casei 101/37.Wartość odżywcza w 100 mlwartość
energetyczna 247kJ/59kcal.Tłuszcz 0g.w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g.Węglowodany 12g.w tym cukry <1.5g.Błonnik
<<1,5g.Białko <2,0g.Sól <0.06gProducentLIVING FOOD SP. Z O.O., GRANICZNA 15, 66-320 TRZCIEL
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