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SOLGAR ADVANCED MULTI BILLION DOPHILUS 60 kapsułek
 

Cena: 115,62 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR ADVANCED MULTI BILLION DOPHILUS 60KAPS.

**Opis produktu:**

Suplement diety Advanced Multi-Bilion Dophilus firmy SOLGAR® to probiotyk bez dodatku produktów mlecznych, w którego skład
wchodzą 4 specjalnie wyhodowane szczepy dobroczynnych mikroorganizmów:
- L. acidophilus, LA-5®,
- B. lactis, BB-12®,
- L. paracasei, L. CASEI 431®,
- L. rhamnosus GG, LGG®.
Szczepy te są dostarczane przez wiodącego producenta probiotyków z długoletnią tradycją i doświadczeniem – firmę CHR Hansen. W
każdej kapsułce roślinnej znajdziemy 5 miliardów mikroorganizmów.
Bakterie probiotyczne zastosowane w produkcie SOLGAR® są naturalnie obecne w jelicie człowieka, oraz zostały dogłębnie przebadane.
Występują one w formie liofilizowanej (są pozbawione wody w procesie suszenia w niskich temperaturach), dzięki czemu nasz produkt
nie wymaga przechowywania w lodówce.

**Składniki:**

kompleks Advanced Multi-Billion Dophilus™: L. acidophilus, LA-5®, B. lactis, BB-12®, L. paracasei, L. CASEI 431®, L. rhamnosus GG,
LGG®; maltodekstryna, substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: alginian sodu, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

**Działanie:**

Szczepy probiotyczne wchodzące w skład suplementu diety Advanced Multi-Bilion Dophilus zostały sprawdzone w badaniach
klinicznych i posiadają liczne właściwości.
Jedną z nich jest wsparcie układu pokarmowego: podawanie 1 mld/dzień CFU B. lactis BB-12® w napoju owsianym przez okres 1-7
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miesięcy wpływa na częstość prawidłowych wypróżnień.
Kolejnymi właściwościami przebadanymi klinicznie jest wpływ tych szczepów na układ immunologiczny. Spożywanie 1 mld/dzień
CFU B. lactis BB-12® lub L. paracasei L. CASEI 431® przez okres 6 tyg. zwiększało poziomy przeciwciał IgG.
Dodatkowo, w badaniu kojarzącym dwa szczepy ze sobą (1mld/dzień CFU B. lactis BB-12® + 1 mld/dzień CFU L. rhamnosus LGG®)
prze okres 12 tygodni udowodniono wpływ na układ odpornościowy, a w rezultacie na korzystne samopoczucie.
Advanced Multi-Bilion Dophilus firmy SOLGAR® to bezpieczny sposób na zwiększenie poziomów przyjaznych bakterii w Twoim jelicie.
Szczepom obecnym w tym produkcie EFSA przyznało status QPS (ang. Quilified Presumption of Safety – Kwalifikowanie Domniemanie
Bezpieczeństwa).

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) do dwóch (2) kapsułek dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według
wskazań lekarza.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

