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Sanprobi Super Formula 40kaps.
 

cena: 28,25 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.

Producent I.P.C.INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
CONSULTING

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Polecane w nadwadze i otyłości, zaburzeniach gospodarki lipidowej, cukrzycy i zaburzeniach
tolerancji glukozy, nadciśnieniu tętniczym i chorobach niedokrwiennych serca, zespole
metabolicznym. Może być stosowane również w czasie przewlekłego zmęczenia, zaburzenia
snu, drażliwości, bólu głowy i mięśni, a nawet depresji.  Polecany u osób, które stosują diety
odchudzające, a w szczególności diety bogatobiałkowe, a także w przypadku spożywania
produktów charakterystycznych dla tzw. „diety zachodniej” bogatej w tłuszcze, białka
pochodzenia zwierzęcego i cukier.

Działanie:

Zawiera unikalną kompozycję siedmiu żywych szczepów bakterii probiotycznych oraz dwa
prebiotyki. Wspierają one regulację prawidłowej przemiany materii, trawienie i wchłanianie
substancji odżywczych. Zwiększają wydzielanie ochronnej warstwy śluzu w przewodzie
pokarmowym, który m.in. ułatwia neutralizację oraz usuwanie toksyn.

Sposób użycia:
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Zalecane dawkowanie preparatu to:

2-4 kapsułki na dobę dla dzieci i dorosłych powyżej 12 rż. 
1-2 kapsułki na dobę dla dzieci od 3 do 12 rż.

 

Skład:

2 szczepy Bifidobacterium lactis W51, W52; Lactobacillus acidophilus W22; Lactobacillus
paracasei W20, Lactobacillus plantarum W21; Lactobacillus salivarius W24; Lactobacillus
lactis W19; substancje pomocnicze: amylazy, chlorek potasu, siarczan magnezu, skrobia
kukurydziana, wanilia, siarczan manganu, maltodekstryny.

Dorośli: dzienna porcja dla (1-2 kapsułki) zawierają: inulina 55,2mg, fruktooligosacharydy
4,8mg, bifidobacterium lactis W51, W52 ≥ 1,4x 10^8 CFU, lactobacillus acidophilus W22 ≥ 0,6 x
10^8 CFU, lactobacillus plantarum W21 ≥ 0,6 x 10^8 CFU, lactococcus lactis W19 ≥ 0,6 x 10^8
CFU, lactobacillus casei W20 ≥ 0,4 x 10^8 CFU, lactobacillus salivarius W24 ≥ 0,4 x 10^8. 

Dzieci: dzienna porcja dla (2-4 kapsułki) zawierają: inulina 110,4mg, fruktooligosacharydy
9,6mg, bifidobacterium lactis W51, W52 ≥ 2,8 x 10^8 CFU, lactobacillus acidophilus W22 ≥ 1,2
x 10^8 CFU, lactobacillus plantarum W21 ≥ 1,1 x 10^8 CFU, lactococcus lactis W19 ≥ 1,1 x
10^8 CFU, lactobacillus casei W20 ≥ 0,9 x 10^8 CFU, lactobacillus salivarius W24 ≥ 0,9 x 10^8.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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