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Synbiotyk ŚWIAT ZDROWIA, 10 kaps.
 

Cena: 16,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Synbiotyk to suplement diety zawierający liofilizowaną mieszankę żywych kultur bakterii z 9 wyselekcjonowanych szczepów,
uzupełnioną o fruktooligosacharydy zalecany dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych w celu uzupełnienia mikroflory
bakteryjnej.

Jedna kapsułka zawiera 4,5 miliarda CFU* bakterii oraz 100 mg fruktooligosacharydów.

Składniki aktywne suplementu zostały zamknięte w kapsułkach celulozowych, które są odporne na kwas żołądkowy i enzymy trawienne.

Składniki:
glukoza; fruktooligosacharydy; stabilizator: hydroksypropylometyloceluloza; liofilizowana mieszanka 9 szczepów bakterii (Lactobacillus
helveticus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103,
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum); substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; stabilizator: guma gellan; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek
tytanu.

Składniki w 1 kapsułce:
Liofilizowana mieszanka 9 szczepów bakterii: 4,50 x 109 CFU*
Lactobacillus helveticus: 9,00 x 108 CFU*
Lactococcus lactis: 9,00 x 108 CFU*
Bifidobacterium longum: 6,75 x 108 CFU*
Bifidobacterium breve: 4,50 x 108 CFU*
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103: 4,50 x 108 CFU*
Streptococcus thermophilus: 4,50 x 108 CFU*
Bifidobacterium bifidum: 2,25 x 108 CFU*
Lactobacillus casei: 2,25 x 108 CFU*
Lactobacillus plantarum: 2,25 x 108 CFU*
Fruktooligosacharydy: 100 mg
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* CFU – Colony Forming Unit (jednostka tworząca kolonię)

Zalecana dzienne spożycie: dzieci powyżej 3. roku życia i dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Sposób użycia:
Kapsułkę należy połknąć, popijając niewielką ilością wody. Nie należy popijać gorącymi lub mrożonymi płynami.

W przypadku stosowania preparatu u dzieci kapsułkę należy otworzyć, a jej zawartość rozprowadzić w wodzie i podać do wypicia
bezpośrednio po przygotowaniu

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. Rekomendowane
przechowywanie w lodówce w temperaturze 4-8°C.

Opakowanie: 10 kapsułek celulozowych, masa netto 4,2 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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