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MAX ULTRALAC 10 kapsułek COLFARM
 

Cena: 7,79 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

UltralaC Rich suplement diety - 10 wyselekcjonowanych szczepów bakterii 

przy kuracji antybiotykowej

w nieracjonalnej diecie

w podróży

 

Działanie

wspomaga procesy zachodzące naturalnie w przewodzie pokarmowym

pomaga utrzymać florę bakteryjną jelit na właściwym poziomie

uzupełnia dietę w bakterie korzystne dla zdrowia (również podczas stosowania antybiotyków)

Szczepy bakterii w suplemencie diety UltralaC Rich posiadają dobrze udokumentowane wyniki badań in vitro. Wszystkie szczepy bakterii
wchodzące w skład preparatu posiadają zdolność do przeżywania w środowisku kwaśnym i w obecności żółci, a także do przyczepności
do nabłonka jelitowego, dzięki czemu dłużej utrzymują się w organizmie. Badane szczepy wykazują aktywność przeciwbakteryjną wobec
różnych drobnoustrojów.
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Porcja zawiera

 

Substancja czynna                  Zawartość w 1 kapsułce

 

Liofilizat bakterii                     5 mld bakterii

(10 szczepów)                        (5 x 109CFU)

Lactobacillus acidophilus          1,0 x 109 CFU

Lactobacillus casei                   1,0 x 109 CFU

Lactobacillus rhamnosus          0,75 x 109 CFU

Bifidobacterium breve              0,5 x 109 CFU

Lactobacillus plantarum           0,5 x 109 CFU

Bifidobacterium bifidum           0,25 x 109 CFU

Bifidobacterium longum           0,25 x 109 CFU

Lactobacillus helveticus*          0,25 x 109 CFU

Lactococcus lactis*                  0,25 x 109 CFU

Streptococcus Thermophilus*    0,25 x 109 CFU

oraz  

 

FibregumTM – błonnik rozpuszczalny z akacji              40 mg

Inulina                                   40 mg

 

CFU – jednostki tworzące kolonie

* bakterie pochodzące z mleka

** ilość bakterii e trakcie wytwarzania

 

Masa netto 1 kapsułki

0,4 g

 

Zalecane spożycie
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1 kapsułka dziennie. Kapsułkę połknąć, popijając szklanką zimnego lub letniego płynu (woda lub mleko). Kapsułkę można otworzyć a
następnie rozpuścić jej zawartość w zimnym lub letnim płynie (woda lub mleko). Preparat należy spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu.

 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia – 1 kapsułka.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C. Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do 8°C

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia
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