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PROBIOSET 20 kapsułek
 

Cena: 9,50 PLN

Opis słownikowy

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

PROBIOSET stanowi idealne połączenie probiotyków z prebiotykiem tworząc w ten sposób najpełniejszą formę "żywności funkcjonalnej"
- synbiotyk.

Aby "przyjazne bakterie" mogły się nazywać probiotycznymi , spełnionych musi być wiele wymagań poprawiających ich funkcjonalność
w przewodzie pokarmowym po spożyciu oraz zwiększających ich przeżywalność w produkcie. Podstawowym wymogiem jest
bezpieczeństwo stosowania "przyjaznych bakterii" i ich odporność na działanie kwaśnego pH w żołądku i soli żółciowych. Probiotyk musi
przylegać do błony śluzowej przewodu pokarmowego, aby umożliwić przejściową kolonizację jelit. Istotnym wymogiem jest również to,
by był on scharakteryzowany i wyizolowany z organizmu człowieka. Najważniejsze jednak są potwierdzone badaniami, kliniczne korzyści
zdrowotne.  

PROBIOSET jest naturalnym preparatem zawierającym w swoim składzie dwa probiotyczne szczepy bakterii kwasu mlekowego -
Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis oraz prebiotyk Inulinę . Dodanie prebiotyku wydłuża czas przeżycia bakterii
probiotycznych oraz ułatwia kolonizację przewodu pokarmowego.  

 

Właściwości obydwu szczepów:

- Bifidobacterium lactis HN 019 - HOWARU™ Bifido

- Lactobacillus acidophilus LA 14 - FloraFit™
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zostały potwierdzone i są udokumentowane naukowo przy stosowaniu dziennej dawki na poziomie minimum 1x109 jtk (1 miliard
jednostek tworzących kolonie).  

 

Wskazania i korzystne właściwości probiotyków i prebiotyków:

Probiotyki

przywracają prawidłową florę bakteryjną przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii

  poprawiają perystaltykę jelit

  chronią przewód pokarmowy przed działaniem bakterii gnilnych i chorobotwórczych

  polepszają naturalną i nabytą odporność immunologiczną

  poprawiają tolerancję na laktozę

 

Prebiotyki

przyspieszają wzrost i aktywność naturalnej mikroflory

  zwiększają ukrwienie jelit

  wywierają korzystny wpływ na metabolizm lipidów i węglowodanów

  poprawiają perystaltykę jelit

 

Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

 

Sposób użycia

Stosować doustnie 1 - 2 kapsułki dziennie. Zawartość kapsułki można zmieszać z niewielką ilością letniej wody lub soku i po kilku
minutach wypić. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

 

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie przekraczającej 25 st.C , w sposób niedostępny dla małych dzieci.  

 

Skład  

Skład w przeliczeniu na 2 kapsułki:

bezwodny kwaśny wodorfosforan wapnia, inulina FRUTAFIT ® -160 mg, Lactobacillus acidophilus LA 14 (FloraFit™) - minimum 2 mld
CFU, Bifidobacterium lactis HN019 (HOWARU™ Bifido) - minimum 2 mld CFU, stearynian magnezu. Składniki kapsułki: żelatyna,
dwutlenek tytanu - barwnik.
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