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Sanprobi Super Formuła, kapsułki, 40 szt.
 

Cena: 44,79 zł

Opis słownikowy

Producent Sanprobi

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Sanprobi Super Formuła, kapsułki, 40 szt.

Opis

SANPROBI Suplement diety zawierający siedem szczepów żywych bakterii probiotycznych.

Składniki

Probiotyki: 2 szczepy Bifidobacterium lactis W51, W52; Lactobacillus acidophilus W22; Lactobacillus paracasei W2Qr, Lactobacillus
plantarumW21; Lactobacillus salivarius W24; Lactococcus lactis W19.

Prebiotyki: fruktooligosacharydy (FOS), inulina.

Substancje pomocnicze: amylazy, chlorek potasu, siarczan magnezu, skrobia ziemniaczana, wanilia, siarczan manganu,
maltodekstryny.

Całkowita liczba bakterii > 1,0 x 109 CFU/g

CFU - jednostka tworząca kolonię bakterii

Skład ilościowy substancji aktywnych w porcji max.zalecanej do spożycia w ciągu dnia

Substancja aktywna Dorośli Dzieci
Inulina 110,4 mg 55,2 mg
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Fruktooligosacharydy 9,6 mg 4,8 mg
Bifidobacterium lactis W51,W52 >2,8 x 108 CFU >1,4 x 108 CFU
Lactobacillus acidophilus W22 >1,2 x 108 CFU >0,6 x 108 CFU
Lactobacillus plantarum W21 >1,1 x 108 CFU >0,6 x 108 CFU
Lactococcus lactis W19 >1,1 x 108 CFU >0,6 x 108 CFU
Lactobacillus casei W20 >0,9 x 108 CFU >0,4 x 108 CFU
Lactobacillus salivarius W24 >0,9 x 108 CFU >0,4 x 108 CFU

CFU - jednostka tworząca kolonię bakterii

Właściwości składników

SANPROBI SUPER FORMUŁA to wieloskładnikowy preparat zawierający unikalną kompozycję siedmiu bakterii probiotycznych i dwóch
prebiotyków. SANPROBI SUPER FORMUŁA utrzymuje zawartość tych bakterii oraz prebiotyków w organizmie oraz wspiera mikroflorę
jelitową.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

2-4 kapsułki dziennie.

Dzieci od 3 do 12 roku życia:

1 -2 kapsułki dziennie.

W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie SANPROBI SUPER FORMUŁA wraz z rozpoczęciem przyjmowania antybiotyku i
kontynuowanie suplementacji przez 10 kolejnych dni po zakończeniu antybiotykoterapii.

Produkt bezpieczny dla dzieci powyżej 3 roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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