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VIVOMIXX 225 mld proszek 10 saszetek L!
 

Cena: 57,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać pr.do p.zaw.doust.

Producent PHARMABEST SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościVIVOMIXX 225 proszek 10 saszetek  Vivomixx® to silnie skoncentrowana mieszanina probiotyczna. Zawiera Oryginalną
Formułę profesora De Simone (De Simone Formulation) o potwierdzonej jakości i działaniu, rekomendowaną w wytycznych licznych
towarzystw naukowych.Vivomixx® został wynaleziony przez lekarza medycyny i profesora chorób infekcyjnych i immunologii Claudio
De Simone. Szczepy zostały dobrane pod kątem ich indywidualnych właściwości oraz możliwości synergii działania. Tak, aby zapewnić
efekt, którego pojedynczy szczep ani żadna inna kombinacja nie jest w stanie osiągnąć. To więcej niż suma działań, to efekt
synergii.suplement diety w proszku do sporządzenia zawiesiny. Zawiera liofilizat żywych kultur bakterii probiotycznych – De Simone
Formulation®. Przeznaczony do suplementacji diety dzieci powyżej 3 lat i dorosłych. Saszetka zawiera 225 miliardów (2,25x1011 jtk.)
jednostek tworzących kolonie.Zalecane spożycie1-2 saszetki.sposób przygotowania i użycia: U dzieci powyżej 3 lat i osób dorosłych:
zawartość saszetki należy rozpuścić w letniej wodzie lub innym letnim płynie (mleko, sok, jogurt) i spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu. Zawartości saszetki nie należy rozpuszczać w płynach gorących ani gazowanych.WażneSuplement diety powinien być
przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°c, w oryginalnym
opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Jeżeli zachodzi taka konieczność, dopuszcza się przechowywanie produktu w
temperaturze poniżej 25°c przez maksymalnie 7 dni bez negatywnego wpływu na zawartość.Składnikimaltoza, liofilizowane żywe
kultury bakterii (wytworzone z udziałem pochodnych mleka): Streptococcus thermophilus DSM 24731®, Bifidobacterium breve DSM 24732®,
Bifidobacterium longum DSM 24736®, Bifidobacterium infantis DSM 24737®, Lactobacillus acidophilus DSM 24735®, Lactobacillus plantarum
DSM 24730®, Lactobacillus paracasei DSM 24733®, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM
24734®)ProducentDystrybutorPharmabest Sp. z o.o.ul. Rzymowskiego 5302-697 WarszawaPolska
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