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SINGULARIS SUPERIOR SYNBIOTIC Żurawina CRAN
Naturelle + 2 mld Singularis 30 kapsułek
 

Cena: 47,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościProdukt zawiera LactoCran®, który jest synbiotycznym produktem organicznej kanadyjskiej żurawiny CRAN NATURELLE®
(Vaccinium macrocarpon) oraz probiotyku LACTOSPORE® (Bacillus coagulans MTCC 5856). Cran naturelle® to 100% organiczna
wytworzona z całych owoców kanadyjska żurawina pochodząca z kontrolowanych upraw. Bakterie probiotyczne LactoSpore® mają
zdolność przetrwania w bardzo trudnym środowisku.CRAN NATURELLE®100% organiczna, cała, pełnoziarnista żurawina,Sadzona,
zbierana i suszona przez Fruit d’Or w Quebec w KanadzieCRAN NATURELLE® Ma duży procent włókna, 16 niezbędnych aminokwasów,
a także potas i inne składniki odżywcze.Żurawina Cran Naturelle w suplemencie stanowi prebiotyk, ponieważ został przetestowany jako
pokarm dla szczepów probiotycznych Bacillus coagulans.Cran naturelle z został przetestowany w porównaniu do inuliny i FOS, a wyniki
pokazują, że jest to aż o 200% bardziej skuteczne, co najprawdopodobniej przypisuje się wysokiemu poziomowi węgla i azotu.Przy
przetwarzaniu i mieleniu nasion w proszek ważne jest, aby producenci nie przegrzewali składników, co spowoduje, że substancje
odżywcze ulegną degradacji. W przeciwieństwie do innych dostawców żurawiny, Fruit d'Or posiada własne urządzenia do prasowania,
frezowania i suszenia. Dzięki temu Fruit d'Or kontroluje proces produkcyjny od początku do końca i zapobiega degradacji.CRAN
NATURELLE® jest pierwszym i jedynym certyfikowanym organicznym składnikiem żurawinowym.500 mg Cran Naturelle odpowiada co
najmniej 18 500 mg (18,5 gramów) pełnej żurawiny.CRAN NATURELLE®gwarantuje minimum 10% oligomerycznych
proantocyjanidyn.PROBIOTYK LACTOSPORE®LactoSpore® wytwarza tylko kwas mlekowy L (+), który jest całkowicie i sprawnie
metabolizowany do glikogenu. Inne probiotyki mogą powodować wystąpienie kwasu mlekowego D (-), który jest metabolizowany powoli,
a nadmiar może powodować skutki uboczne.LACTOSPORE- klinicznie przebadany i bezpieczny probiotykOdkryty w 1933 roku pierwotnie
pod nazwą Latobacillus sporogenes –obecnie jako Bacillus coagulansNaturalnie mikrokapsułkowany dla stabilnościProdukuje
wyłącznie kwas mlekowy L+ jedyną biologicznie aktywną postaćRozmnażają się w przewodzie pokarmowymWzrastają optymalnie w
temperaturze 30° C do 37° C i optymalnym pH w zakresie od 5.5 do 6.2Kwaśne środowisko wytworzone przez produkcję L(+) kwasu
mlekowego i inne związki przeciwdrobnoustrojowe zapobiega rozwojowi chorób wywołujących drobnoustroje jak Clostridia, które są
odpowiedzialne za produkcję niepożądanych gazów.Ze względu na naturę tworzenia zarodników, LactoSpore przetrwa produkcję,
spedycję i magazynowanie bez utraty żywotnościNie wymaga warunków chłodzeniaJest stabilny w wysokiej temperaturze-
potwierdzone badaniamiStabilny i trwały w temperaturze pokojowejSkuteczność w wielu wskazaniach potwierdzona badaniamiNie
zawiera mleka, GMO, nanotechnologii, certyfikat KOSHER, HALAL,Odpowiedni dla wegan i wegetarian-kapsułka
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wegańskaWskazaniaBiegunka z powodu ostrego lub przewlekłego zapalenia żołądka i jelitZłe trawienie wraz z towarzyszącą
biegunkąZaparciaZapalenia pochwyOsłonowo przy antybiotykoterapii.Infekcje dróg moczowych.Profilaktyka sercowaZalecane
spożycieZalecane dawkowanie: 1 kapsułka dziennie. Produkt można spożywać niezależnie od posiłku, popijając umiarkowaną ilością
wody.WażneKapsułki wegańskieSkładniki

kapsułka zawiera kombinację probiotyku Bacillus coagulans (MTCC 5856) w połączeniu z organiczną żurawiną z pełnych owoców

Składniki

Informacja żywieniowa

Zawartość w porcji dziennej (1
kapsułka)

LactoCran®:

Bacillus coagulans Szczep MTCC 5856

proszek z nasion żurawiny CRAN NATURELLE® – (Vaccinium macrocarpon)

2 x 1012 CFU*

750 mg

* CFU - jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit)

 

 

ProducentSINGULARIS-HERBS CORPORATION LIMITEDLIABILITY COMPANY 16192 COASTAL HWY,USADystrybutor:Activepharm Labs
sp. z o.o. sp. k.ul. Jana III Sobieskiego 9
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