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Osłonka Gastro, proszek, 20 saszetek
 

Cena: 22,15 zł

Opis słownikowy

Postać proszek

Producent Aurovitas Pharma

Opis produktu
 

Opis Osłonka Gastro, proszek, 20 saszetek

Osłonka Gastro jest innowacyjnym synbiotykiem przeznaczonym dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Zawiera 5
miliardów bakterii kwasu mlekowego z 5 wyselekcjonowanych szczepów: Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, Lactobacillus
rhamnosus FloraActive 19070-2, Lactobacillus acidophilus FloraActive 32418, Bifidobacterium longum FloraActive 32409,
Bifidobacterium bifidum FloraActive 32403 oraz Actilight - fruktooligosacharydy (FOS), a także witaminę C. Składniki preparatu
pomagają w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Działanie Osłonka Gastro, proszek, 20 saszetek

Osłonka Gastro zawiera probiotyczne bakterie oraz fruktooligosacharydy, dzięki którym preparat wykazuje działanie wspomagające
przywracanie prawidłowego składu flory bakteryjnej jelit i jego utrzymanie. 7 kultur bakterii probiotycznych obecnych w Osłonce Gastro
to: Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus oraz prebiotyk (fruktooligosacharydy). Są to bakterie, które zostały bardzo dobrze
przebadane, i których korzystne działanie na organizm człowieka został potwierdzony. Bakterie kwasu mlekowego znajdują się w
składzie prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego, natomiast zawarte w preparacie fruktooligosacharydy stymulują jej rozwój.
Probiotyk w określonych ilościach wykazuje pozytywny efekt zdrowotny, pomaga przywrócić i utrzymać prawidłową mikroflorę jelit.
Dodatkowo redukuje namnażanie się szkodliwych mikroorganizmów.
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Skład Osłonka Gastro, proszek, 20 saszetek

Fruktooligosacharydy, substancja wypełniająca: polidekstroza, dekstroza, Lactobacillus plantarum LP3, Streptococcus thermophilus
ST3, aromat jogurtowy, aromat mleczny, Lactobacillus acidophilus LA1, Lactobacillus rhamnosus LR5, Bifidobacterium lactis BL2,
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, Bifidobacterium breve BR3, Bifidobacterium longum BG7.

 

Sk?adniki: 1 saszetka
Liofilizat bakterii probiotycznych: 5,0 mld bakterii

(5,0 x 109 CFU*)

Lactobacillus plantarum 1,64 mld

Streptococcus thermophilus 1,64 mld

Lactobacillus acidophilus 409 mln

Lactobacillus rhamnosus 410 mln

Bifidobacterium lactis 410 mln

Bifidobacterium breve 246 mln

Bifidobacterium lactis longum 246 mln

Sk?adnik prebiotyczny:  

Fruktooligosacharydy (FOS) 346,384 mg

*CFU (colony forming unit) - jednostka tworz?ca koloni? bakterii

Dawkowanie Osłonka Gastro, proszek, 20 saszetek

Dzieci powyżej 3. roku życia oraz dorośli: 1-2 saszetki.

Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością letniej wody.

Informacje dodatkowe Osłonka Gastro, proszek, 20 saszetek

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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