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SANPROBI BARRIER 40 kapsułek,na odbudowę flory
bakteryjnej
 

Cena: 25,35 PLN

Opis słownikowy

Producent SANPROBI SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisPodstawową funkcją jelit jest trawienie składników pokarmowych, a następnie ich wchłanianie do krwi. Obecna w jelitach mikroflora
sprawia, że rola tego organu jest dużo bardziej zróżnicowana ? Jeśli w jelitach dominują gatunki bakterii probiotycznych, powstrzymują
one nadmierny rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. Pożyteczne mikroorganizmy uszczelniają ścianę jelita tworząc jeden z
elementów bariery jelitowej. Jej zadaniem jest ograniczenie przenikania do krwi bakterii patogennych oraz produkowanych przez nie
toksycznych. Kiedy stosujemy antybiotyki, niewłaściwie się odżywiamy lub zmagamy się ze stanem zapalnym w obrębie przewodu
pokarmowego, równowaga mikrobiologiczna w jelicie zostaje zachwiana, co pozbawia organizm mechanizmów sprawnej i szybkiej
eliminacji szkodliwych antygenów (np. bakterii patogennych). W konsekwencji stan zdrowia i samopoczucie ulegają pogorszeniu.
Dochodzi również do wzrostu ryzyka rozwoju chorób metabolicznych, alergicznych, autoimmunologicznych, a nawet psychicznych.
Zwiększenie przepuszczalności jelitowej nasila ryzyko wzrostu we krwi endotoksyn, które wiązane są z rozwojem licznych chorób o
podłożu zapalnym. Endotoksyny produkowane w jelitach mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie mózgu.Sanprobi Barrier to
probiotyk, który ma za zadanie wspierać i pielęgnować barierę jelitową. Dzieje się tak za sprawą zawartej w suplemencie unikalnej
kompozycję ośmiu starannie dobranych szczepów probiotycznych.Sanprobi Barrier zostało poddane badaniom, w których stwierdzono,
że po 12 tygodniach stosowania suplementu u osób z silną migreną, zmniejszone zostało znacząco nasilenie objawów.Inne badania
wykazały, że stosowanie Sanprobi Barrier zmienia naszą reakcję na obniżony nastrój, przez co wpływa na większą odporność na rozwój
depresji i zaburzeń nastroju. Wśród badanych zaobserwowano m.in. zmniejszenie tendencji do myśli agresywnych i wzmożonych
rozmyślań w reakcji na smutny nastrój.Sposób użyciaDorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2-4 kapsułki dziennie.Dzieci od 3 do 12 roku
życia: 1-2 kapsułki dziennie.WażneNie wolno przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.Skład1 kapsułka zawiera bakterii
≥2.5 x 109 CFU/g. ŻYWYCH szczepów bakterii:Bifidobacterium lactis W52Lactobacillus brevis W63Lactobacillus casei W56Lactococcus
lactis W19Lactococcus lactis W58Lactobacillus acidophilus W37Bifidobacterium bifidum W23Lactobacillus salivarius
W24ProducentSanprobi Sp. z o.o. Sp.k.
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