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Forever Active Pro-B szczepy bakterii kwasu mlekowego - 30
kaps.
 

Cena: 156,25 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Active Pro-B to synbiotyk (zawiera połączenie szczepów bakterii i odpowiedniej dla nich pożywki) zawierający stwarzające
bakteriom sprzyjające środowisko do przeżycia w drodze do jelita grubego i namnażanie się bakterii Bifidobacterium i
Lactobacillus (zwane bakteriami kwasu mlekowego).

Produkt stosuje się w celu uzupełnienia mikrobiomu jelitowego w trakcie i po antybiotykoterapii, przy zmianie diety, przy
niezrównoważonym sposobie odżywiania lub po biegunce.

Zawarte w preparacie szczepy bakterii odznaczają się odpornością na działanie soli żółciowych i kwasów w soku żołądkowym. Dzięki
wykorzystaniu do produkcji technologii krioprotekcji kapsułki docierają do miejsca przeznaczenia w optymalnym stanie.

Preparat zawiera dodatkowo wspierający funkcjonowanie układu odpornościowego i ochronę przed stresem oksydacyjnym cynk.

Synbiotyk zawiera specjalnie dobraną mieszankę 6 szczepów bakterii z rodzajów Lactobacillus i Bifidoacterium: Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium B-bifidum, które zostały
przebadane i dobrane w oparciu o badania kliniczne i są bezpieczne i dobrze tolerowane.

 

Stosowanie: 1 kapsułka dziennie, 30 minut przed posiłkiem, zażywać popijając wodą

Zawartość składników w porcji dziennej  w 1 kapsułce
Bifidobacterium animalis spp. lactis 5,2 x 109 jtk*
Lactobacillus rhamnosus 1,15 x 109 jtk*

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Lactobacillus reuteri 0,58 x 109 jtk*
Lactobacillus acidophilus 0,58 x 109 jtk*
Bifidobacterium longum 0,2 x 109 jtk*
Bifidobacterium bifidum 0,3 x 109 jtk*
Suma bakterii 8 x 109 jtk*
Fruktooligosacharydy 72 mg
Cynk 2,5 mg/ 25%**

 * jtk – Jednostka tworząca kolonie bakterii

** RWS - realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. 

Przechowywać w temperaturze do 25°C - nie wymaga przechowywania w lodowce.

 

Składniki: dekstryna, fruktooligosacharydy, substancja glazurujàca – hydroksypropylometyloceluloza, szczepy bakterii: Bifidobacterium
animalis ssp. Lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium
bifidum, substancje przeciwzbrylajàce – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, barwnik – dwutlenek tytanu.

Masa netto:  10,2 g

Opakowanie: 30 kapsułek
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