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Osłonka Normal, kapsułki,10 szt
 

Cena: 28,89 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Aurovitas Pharma

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Osłonka Normal, kapsułki,10 szt

Osłonka Normal jest innowacyjnym synbiotykiem przeznaczonym dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Zawiera 5
miliardów bakterii kwasu mlekowego z 4 wyselekcjonowanych szczepów: Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, Streptococcus
thermophilus FloraActive 32319, Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2, Lactobacillus plantarum FloraActive 32383, oraz
Actilight - fruktooligosacharydy (FOS), a także witaminę C. Składniki preparatu pomagają w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Stosować w trakcie i po antybiotykoterapii.

Działanie Osłonka Normal, kapsułki,10 szt

Osłonka Normal jest innowacyjnym synbiotykiem przeznaczonym dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Zawiera on 5
miliardów bakterii kwasu mlekowego z 4 wyselekcjonowanych szczepów: Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, Streptococcus
thermophilius FloraActive 32319, Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2, Lactobacillus plantarum FloraActive 32383 oraz
Actilight® - fruktooligosacharydy (FOS), a także witaminę C. Zastosowanie technologii krioprotekcji (CRYO-PROTECTION) chroni bakterie
probiotyczne przed stresem mechanicznym i termicznym podczas procesu wytwarzania i przechowywania produktu oraz przed
działaniem soku żołądkowego i żółci. Umożliwia to ich lepszą adaptację i przeżywalność w świetle jelit oraz zachowanie wysokiej
aktywności biologicznej. Zawarty w synbiotyku Osłonka Normal składnik odżywczy Actilight® (fruktooligosacharydy) stanowi swoistą
pożywkę niezbędną do rozwoju bakterii probiotycznych zawartych w preparacie, umożliwiając im szybsze namnażanie w przewodzie
pokarmowym. Zastosowany prebiotyk Actilight® jest w niewielkim stopniu trawiony w jelicie cienkim i dociera do okrężnicy w 95%.
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Skład Osłonka Normal, kapsułki,10 szt

Actilight - fruktooligosacharydy; hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki); hydrolizowane dekstryny z kukurydzy; substancja
przeciwzbrylająca: talk; Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, kwas L-askorbinowy (witamina C); Streptococcus thermophilus
FloraActive 32319; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; Lactobacillus rhamnosus FloraActive
19070-2; Lactobacillus plantarum FloraActive 32383', substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

 

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
Liofilizat bakterii probiotycznych w tym: 5,0 mld bakterii (5,0x109 CFU**) ---

Bifidobacterium lactis
FloraActive 32269

3,5 mld ---

Streptococcus thermophilus
FloraActive 32319

1,04 mld ---

Lactobacillus rhamnosus
FloraActive 19070-2

0,208 mld ---

Lactobacillus plantarum
FloraActive 32383

0,25 mld ---

Actilight - fruktooligosacharydy (FOS) -
prebiotyk

64 mg ---

Witamina C 12 mg 15%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

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

Produkt nie zawiera glutenu, laktozy, bez GMO.

Dawkowanie Osłonka Normal, kapsułki,10 szt

1 kapsułka dziennie.

Kapsułkę należy połknąć i popić szklanką letniego płynu (np. woda, mleko, sok owocowy).
Jeśli występuje problem z połknięciem - można otworzyć kapsułkę i zawartość podać na łyżeczce z jogurtem, mlekiem lub wodą.

Informacje dodatkowe Osłonka Normal, kapsułki,10 szt

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka.
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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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