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Sanum, Sanprobi, Active and Sport, 40 kapsułek
 

Cena: 33,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SANPROBI SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

Sanprobi to suplement diety zawierający unikalną kompozycję pięciu szczepów bakterii probiotycznych. SANPROBI Active&Sport to
nowoczesny probiotyk dobrany do potrzeb ludzi aktywnych fizycznie. Opracowano preparat zawierający 5 starannie
wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych:

Lactococcuslactis W58
Lactobacllus acidophilus W22
Bifidobacterium bifidum W23
Lactobacillus brevis W63
Bifidobacterium lactis W51

 

SANPROBI Active&Sport spełnia wszystkie cechy dobrego probiotyku!

Bakterie wchodzące w jego skład: mają ludzkie pochodzenie są oporne na działanie kwasu solnego i żółci wykazują zdolność do
przylegania do komórek nabłonka jelitowego i kolonizacji przewodu pokarmowego produkują substancje antybakteryjne korzystnie
oddziałują na zdrowie człowieka posiadają bardzo dobry profil bezpieczeństwa

 Właściwości szczepów probiotycznych zawartych w Sanprobi Active&Sport 

⌡⍃倣℣脀 Wzmacnianie bariery jelitowej Szczepy probiotyczne zawarte w SANPROBI Active&Sport wykazują szczególną zdolność uszczelniania
bariery jelitowej i zapobiegania jej dysfunkcjom w następstwie oddziaływania czynników prozapalnych produkowanych w trakcie
wysiłku. Szczepy probiotyczne zawarte w Sanprobi Active&Sport wyselekcjonowano na postawie badania metodą TEER #℣佐⌡⌀洀椀攀爀稁Ԁ持Ԁ
odporność bariery jelitowej na czynniki uszkadzające – czym wartość ta jest większa tym bariera silniejsza).

⌡⍃倣℣脀 䐀稀椀愁䈀愀渀椀攀 愀渀琀礀漀欀猀礀搀愀挀礀樀渀攀 匀琀爀攀猀 漀欀猀礀搀愀挀礀樀渀礀 洀愀 洀椀攀樀猀挀攀 眀 洀漀洀攀渀挀椀攀 稀愀戀甀爀稀攀渀椀愀 爀眀渀漀眀愀最椀 洀椁ᤀ搀稀礀 搀稀椀愁䈀愀渀椀攀洀 挀稀礀渀渀椀欀眀
prooksydacyjnych #℣佐⌡⌀渀瀀⸀ 眀漀氀渀礀挀栀 爀漀搀渀椀欀眀⌡⍃倣℣ a antyoksydantów #℣佐⌡⌀瀀爀稀攀挀椀眀甀琀氀攀渀椀愀挀稀礀⌡⍃倣℣. W badaniach doświadczalnych wykazano, że bakterie
probiotyczne wchodzące w skład Sanprobi Active&Sport wykazują silną aktywność antyoksydacyjną.

⌡⍃倣℣脀 䠀愀洀漀眀愀渀椀攀 瀀爀漀挀攀猀眀 稀愀瀀愀氀渀礀挀栀 䬀氀甀挀稀漀省Ԁ 爀漀氁ᤀ 眀 瀀爀漀挀攀猀椀攀 猀琀愀渀甀 稀愀瀀愀氀渀攀最漀 漀搀最爀礀眀愀 甀欁䈀愀搀 椀洀洀甀渀漀氀漀最椀挀稀渀礀⸀ 䈀椀愁䈀欀愀 甀欁䈀愀搀甀
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odpornościowego #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀⸀ 挀礀琀漀欀椀渀礀⌡⍃倣℣ regulują przebieg reakcji zapalnych nasilając bądź hamując ich przebieg. Produkcja czynników
prozapalnych zwiększa się m.in. w przypadku uszkodzenia bariery jelitowej oraz stresu oksydacyjnego. Szczepy zawarte w Sanprobi
Active&Sport wykazują zdolność do skutecznego stymulowania produkcji cytokin o działaniu przeciwzapalnym #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀⸀ 䤀䰀ⴀ　⌡⍃倣℣ oraz
hamowania produkcji cytokin prozapalnych #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀⸀ 䤀䰀ⴀ㘀⌡⍃倣℣. Powyższe badanie potwierdza, że szczepy bakteryjne zawarte w Sanprobi
Active&Sport istotnie ograniczają procesy zapalne w organizmie, zapobiegając tym samym dalszym dolegliwościom ze strony przewodu
pokarmowego oraz wielu innym schorzeniom

.⌡⍃倣℣脀 䐀甁簀愀 瀀爀稀攁簀礀眀愀氀渀漁嬁܀ 眀 瀀爀稀攀眀漀搀稀椀攀 瀀漀欀愀爀洀漀眀礀洀 倀爀漀戀椀漀琀礀欀椀 稀愀眀愀爀琀攀 眀 匀愀渀瀀爀漀戀椀 䄀挀琀椀瘀攀☀匀瀀漀爀琀 眀礀欀愀稀甀樁Ԁ 漀搀瀀漀爀渀漁嬁܀ 渀愀 搀稀椀愁䈀愀渀椀攀 欀眀愀猀甀
solnego oraz enzymów trawiennych w przewodzie pokarmowym. W efekcie, bakterie docierają do światła jelit żywe i skutecznie
rozpoczynają swoją aktywność probiotyczną. Na przedstawionym wykresie widać, że ilość żywych komórek zostaje relatywnie stała
przez całą drogę przemieszczania się przez przewód pokarmowy.

PRODUKT BEZGLUTENOWY Badanie na obecność glutenu Sanprobi Active Sport

Zalecane spożycie

dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2-4 kapsułki dziennie. Dzieci od 3 do 12 roku życia: 1-2 kapsułki dziennie.

Ważne wskazówki

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i
zdrowego trybu życia. Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. W przypadku
antybiotykoterapii zaleca się spożywanie Sanprobi wraz z rozpoczęciem przyjmowania antybiotyku i kontynuowanie suplementacji przez
14 kolejnych dni po zakończeniu leczenia.
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