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XeniVIT PROBIOTIX+ 20 kapsułek
 

Cena: 13,48 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)

Postać kapsułki

Producent XENICO PHARMA

Opis produktu
 

XENICO PHARMA PROBIOTIX+, 20 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

ProbiotiX+ to kompleksowy i nowoczesny probiotyk zawierający aż 9 szczepów żywych mikroorganizmów w ilości 9 miliardów w porcji
dziennej, zdolnych do optymalnego zasiedlenia przewodu pokarmowego i „harmonizacji“ mikro?ory jelit.

**Składniki:**

Kompleks probiotyczny – 9 szczepów żywych mikroorganizmów (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei subssp. Paracasei,
Bifdobacterium longum, Bifdobacterium breve,  actobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophiles, Bifdobacterium bifdum,
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum), składnik otoczki – hydroksypropylometyloceluloza, fruktooligosacharydy (FOS),
substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), stabilizator – guma gellan, barwnik (dwutlenek tytanu)

**Działanie:**

ProbiotiX+ jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 4. roku życia w celu uregulowania mikro?ory bakteryjnej jelit. Produkt mogą
stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią. Stosowanie preparatu jest wskazane ze względu na odbudowę mikro?ory zarówno
w trakcie jak i po antybiotykoterapii oraz dla wzmocnienia odporności organizmu. Produkt nie zawiera cukru, dlatego mogą go stosować
także diabetycy. Produkt bezglutenowy

ProbiotiX+ powstał z zastosowaniem opatentowanej technologii DRcaps® w postaci kapsułek rozpuszczalnych w jelitach o powolnym
uwalnianiu, które zabezpieczają przed niszczącym działaniem kwasów i enzymów trawiennych w żołądku. Kapsułki DRcaps® pozwalają
szczepom probiotycznym bezpieczne dotrzeć do jelit.

**Zalecane spożycie:**
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Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki. Kapsułkę należy popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

**Wielkość opakowania:**

20 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Adama Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. 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.
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