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LACTOSEVEN 20 tabletek
 

Cena: 9,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent VITABALANS

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościLACTOSEVEN 20 tabletekSiedem szczepów dobroczynnych bakterii kwasu mlekowego w jednej tabletceLactoSeven
zawiera siedem naturalnych, różnych szczepów bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus i Bifidobacterium), włókna inuliny i witaminę D.
Każdy szczep ma określone funkcje metaboliczne w jelitach, stąd też przyjmowanie LactoSeven jest korzystne nie tylko na co dzień, ale
szczególnie podczas podróży, w trakcie antybiotykoterpii i zmiany diety.Bakterie zostały zabezpieczone przed kwasowością
żołądkaLactoSeven zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii, które z natury są odporne na działanie kwasu żołądkowego. Podczas
produkcji bakterii, były one chronione specjalną osłonką Bio-support™ wykonaną z unikalnej mieszanki białka i kompleksu
polisacharydów. Rozwiązanie to zapewnia przeżycie bakterii w procesach produkcyjnych, w przechowywaniu produktu końcowego oraz
przy przejściu przez kwasowość żołądka. Ochrona Bio-support™ gwarantuje dobrą żywotność bakterii, gdy docierają do jelit. W jelicie
bakterie dołączają do błon śluzowych jelit, kolonizują się i wytwarzają szeroką gamę korzystnych funkcji w jelitach i organizmie.Inulina,
naturalne włókna, służy jako specjalny składnik odżywczy dla korzystnego wpływu bakterii Lactobacillus na ich przywiązanie do błon
jelitowych, ich wzrost w liczbach i ich aktywność metaboliczną. Witamina D przyczynia się do odporności organizmu. Konieczna jest
także dla utrzymania dobrego stanu kości i zębów oraz funkcji mięśni.Sposób użyciaDorośli: 1-2 tabletki dziennie.Dzieci powyżej 3 roku
życia: 1 tabletka dziennie.Tabletki należy połykać popijając wodą.WażneNie zawiera cukru, laktozy, glutenu.Przechowywanie w
temperaturze pokojowej.Suplement diety nie zastępuje zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.SkładnikiDzienna dawka 1-2 tabletki
zawiera:• Bakterie kwasu mlekowego 1-2×109 cfu, w tym:Lactobacillus acidophilusLactobacillus caseiLactobacillus
plantarumLactobacillus reuteriLactobacillus rhamnosusBifidobacterium longumStreptococcus thermophilus• Inulinę 300-600 mg•
Witaminę D3 2-4 µg

 w trakcie produkcji
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