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Sanum, Sanprobi Super Formula - wspomaga odchudzanie,
40 kapsułek,
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent I.P.C.INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
CONSULT

Opis produktu
 

Działanie

Zawarte w produkcie szczepy probiotyczne oraz fruktooligosacharydy mogą pomóc w podtrzymaniu naturalnej mikroflory jelitowej,
zapobieganiu jej uszkodzeniom oraz w uregulowaniu pracy układu trawiennego. Formułę preparatu wzbogacono o inulinę, która może
okazać się pomocna w przeciwdziałaniu zaparciom.

Wskazania

Wieloskładnikowy suplement Sanprobi Super Formula jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i u dzieci powyżej trzeciego
roku życia w celu uzupełnienia codziennej diety w bakterie probiotyczne mogące pomóc w podtrzymaniu prawidłowej mikroflory
jelitowej oraz jako wsparcie dla odpowiedzi immunologicznej.

Dawkowanie

Osoby dorosłe i dzieci powyżej dwunastego roku życia: 1–4 kapsułek dziennie. Dzieci od trzech do dwunastu lat: 1–2 kapsułki na dobę.
Nie przekraczać dziennej rekomendowanej dawki do spożycia. Preparat można spożywać niezależnie od posiłku, popijając odpowiednią
ilością wody.

Skład
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Szczepy Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarius,
Lactococcus lactis, inulina, fruktooligosacharydy.

Przeciwwskazania

Suplement diety Sanprobi Super Formula nie jest przeznaczony do podawania dzieciom poniżej trzeciego roku życia. Nie stosować u
osób z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu.

Przechowywanie

Po otwarciu przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
działaniem światła i wilgoci.

Ważne informacje dodatkowe

Produkt Sanprobi Super Formula nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i
prawidłowy sposób życia są niezbędne dla zachowania zdrowia.

Sanprobi Super Formula to wieloskładnikowy preparat, który zawiera unikalną kompozycję siedmiu żywych szczepów bakterii
probiotycznych oraz dwa prebiotyki.

Prebiotyki wchodzące w skład preparatu sprzyjają rozwojowi pożytecznych, niezbędnych dla zdrowia bakterii jelitowych i są źródłem
energii dla komórek nabłonka jelitowego. W wyniku działania zawartych w preparacie szczepów probiotycznych i prebiotyków powstaje
zróżnicowana, fizjologiczna mikroflora jelitowa i dobrze funkcjonujące mechanizmy obronne, które zapobiegają przedostawaniu się
nadmiernej ilości toksyn z przewodu pokarmowego do organizmu (tzw. endotoksemii). 

Probiotyki i prebiotyki zawarte w Sanprobi Super Formula wspomagają regulację i przywrócenie prawidłowej przemiany materii,
ułatwiają trawienie i wchłanianie substancji odżywczych. Sanprobi Super Formula zawiera unikalną kompozycję siedmiu żywych,
szczepów bakterii probiotycznych i dwa prebiotyki. Całkowita liczba jednostek tworzących kolonie bakterii #℣佐⌡⌀䌀䘀唀⌡⍃倣℣ występuje w stężeniu
1x109 CFU/g. Wszystkie zawarte w Sanprobi Super Formula szczepy probiotyczne posiadają szczegółową charakterystykę molekularną
i zarejestrowane są w kolekcji kultur probiotycznych NIZO.

Dzięki unikalnej kompozycji i najnowocześniejszej technologii wytwarzania, Sanprobi Super Formula zachowuje deklarowaną na
opakowaniu liczbę oraz żywotność bakterii probiotycznych przez cały okres przydatności do spożycia, a preparat może być
przechowywany w temperaturze pokojowej.Bakterie probiotyczne zawarte w Sanprobi Super Formula są odporne na działanie kwasu
solnego i soli kwasów żółciowych. Szczepy bakterii probiotycznych w Sanprobi Super Formula nie posiadają plazmidów
antybiotykooporności i są w pełni bezpieczne dla zdrowia.

Probiotyki

2 szczepy Bifidobacterium lactis W51, W52; Lactobacillus acidophilus W22; Lactobacillus paracasei W2Qr, Lactobacillus plantarum W21;
Lactobacillus salivarius W24; Lactococcus lactis W19.

Prebiotyki

fruktooligosacharydy (FOS), inulina.

Substancje pomocnicze

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

Probiotyki zawarte w SanprobiSuper Formula

wspomagają i odbudowują mikroflorę jelitową,
poprawiają szczelność bariery jelitowej oraz
modulują odpowiedź immunologiczną.
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Prebiotyki wchodzące w skład preparatu sprzyjają rozwojowi pożytecznych, niezbędnych dla zdrowia bakterii jelitowych i są źródłem
energii dla komórek nabłonka jelitowego. W wyniku działania zawartych w preparacie szczepów probiotycznych i prebiotyków powstaje
zróżnicowana, fizjologiczna mikroflora jelitowa i dobrze funkcjonujące mechanizmy obronne, które zapobiegają przedostawaniu się
nadmiernej ilości toksyn z przewodu pokarmowego do organizmu #℣佐⌡⌀琀稀眀⸀ 攀渀搀漀琀漀欀猀攀洀椀椀⌡⍃倣℣. Probiotyki i prebiotyki zawarte w Sanprobi Super
Formula wspomagają regulację i przywrócenie prawidłowej przemiany materii, ułatwiają trawienie i wchłanianie substancji odżywczych.
Sanprobi Super Formula zawiera unikalną kompozycję siedmiu żywych, szczepów bakterii probiotycznych i dwa prebiotykiCałkowita
liczba jednostek tworzących kolonie bakterii #℣佐⌡⌀䌀䘀唀⌡⍃倣℣ występuje w stężeniu 1x109 CFU/g. Wszystkie zawarte w Sanprobi Super Formula
szczepy probiotyczne posiadają szczegółową charakterystykę molekularną i zarejestrowane są w kolekcji kultur probiotycznych NIZO
#℣佐⌡⌀⌡⍃倣℣. Dzięki unikalnej kompozycji i najnowocześniejszej technologii wytwarzania, Sanprobi Super Formula zachowuje deklarowaną na
opakowaniu liczbę oraz żywotność bakterii probiotycznych przez cały okres przydatności do spożycia, a preparat może być
przechowywany w temperaturze pokojowej.Bakterie probiotyczne zawarte w Sanprobi Super Formula są odporne na działanie kwasu
solnego i soli kwasów żółciowych. Szczepy bakterii probiotycznych w Sanprobi Super Formula nie posiadają plazmidów
antybiotykooporności i są w pełni bezpieczne dla zdrowia.

Zalecane spożycie

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

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Suplement diety
powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w
suchym miejscu.
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