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LACIDAR synbiotyk 20 tabletek
 

Cena: 11,69 PLN

Opis słownikowy

Producent RANBAXY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

LACIDAR należy stosować w przypadku obniżonej odporności organizmu, przy nieżytach przewodu pokarmowego, biegunkach i
podczas stosowania antybiotyków. zawiera trzy specjalnie wyselekcjonowane i dobrane szczepy certyfikowanych bakterii kwasu
mlekowego: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei oraz Błonnik rozpuszczalny z akacji
(prebiotyk).

 

Działanie  

Dzięki takiej kompozycji działa kompleksowo w kierunku poprawy pracy układu pokarmowego, a zwłaszcza jelit:

zasiedla jelita korzystnymi dla zdrowia szczepami bakterii oraz dodatkowo zawiera błonnik rozpuszczalny z akacji – prebiotyk
stymulujący wzrost tych bakterii.

wypiera oraz hamuje rozwój szkodliwych bakterii, w tym bakterii gnilnych

wspomaga profilaktykę zaburzeń jelitowych, biegunek oraz nietolerancji laktozy

łagodzi niekorzystny wpływ antybiotyków na przewód pokarmowy

stymuluje układ odpornościowy

 

Bakterie Lactobacillus acidophilus korzystnie wpływają na regulację trawienia. Pełnią istotną rolę w modulacji układu odpornościowego,
stawiając opór bakteriom szkodliwym dla zdrowia. Biorą udział w wytwarzaniu witamin z grupy B oraz K. Odbudowują zaburzoną
mikroflorę bakteryjną po antybiotykoterapii.

Bakterie Lactobacillus rhamnosus skutecznie kolonizują przewód pokarmowy, wykazują silne właściwości antagonistyczne w stosunku
do bakterii szkodliwym dla zdrowia bytujących w przewodzie pokarmowym. Wspomagają leczenie ostrych biegunek wirusowych.
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Bakterie Lactobacillus paracasei odbudowując mikroflorę bakteryjną układu trawiennego, korzystnie wpływają na jego funkcjonowanie,
przez co wspomagają, reakcje obronne organizmu w walce z szkodliwymi dla zdrowia bakteriami.

Błonnik rozpuszczalny z akacji jest uznanym prebiotykiem. Wspomaga regulację pracy jelit. Jest pożywką dla dobroczynnych bakterii
kwasu mlekowego, przez co powoduje ich wzrost. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, posiada wysoką tolerancję ze strony układu
pokarmowego.

 

Przeznaczenie

Preparat przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 lat życia i osób dorosłych.

 

Warunki przechowywania

Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat nie traci właściwości
podczas krótkotrwałego (do 24 godzin) przechowywania w temperaturze do 35 stopni Celsjusza.

 

Zalecenia

Preparat należy stosować w przypadku obniżonej odporności organizmu, przy nieżytach przewodu pokarmowego, biegunkach i podczas
stosowania antybiotyków.

 

Sposób użycia

1 -2 tabletki dziennie, podczas posiłku, popijając dużą ilością płynu. Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Produkt nie
może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.

 

Skład

Substancje czynne:

Lactobacillus acidophilus 0,5 x 109 CFU (Liofilizat).

Lactobacillus rhamnosus 0,5 x 109 CFU (Liofilizat)

Lactobacillus paracasei 0,5 x 109 CFU (Liofilizat)

Błonnik rozpuszczalny z akacji 50mg

 

Substancje pomocnicze:

celuloza mikrokrystaliczna i skrobia ziemniaczana – substancje wypełniające, stearynian magnezu i dwutlenek krzemu – substancje
zapobiegające zbrylaniu.
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