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Solgar, Advanced Multi-Billion Dophilus, 60 kapsułek
 

Cena: 151,78 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

Suplement diety Jelitowa Flora Bakteryjna został opracowany by pomagać w uzupełnianiu naturalnej flory jelitowej układu
pokarmowego. Jego formuła została przygotowana w oparciu o naukowo przebadane szczepy bakterii probiotycznych, któe zostały
wybrane ze względu na ich zdolność do przetrwania w kwaśnym środowisku żołądka i możliwość dotarcia do dalszych odcinków
przewodu pokarmowego.

Wszystkie żywe organizmy, włączając w to bakterie, rozwijają się prawidłowo w optymalnych warunkach środowiska. Nowe, rewolucyjne
opakowanie w formie fioli z opatentowaną technologią - wbudowanym w ścianki fiolki pochłaniaczem wilgoci - zapewnia dogodne
warunki delikatnym kulturom bakterii, chroniąc je przed wilgocią. W dodatku, nowoczesna technologia liofilizacji zapewnia stabilność
kultur bakteryjnych w temperaturze pokojowej - sprawiając, że przechowywanie produktu w lodówce staje się opcjonalne.

Bakterie w preparacie są żywe. Ich zdolność do przetrwania w kwaśnym środowisku żołądka wynosi ok. 2 godzin. Dlatego potrafią
niespotykanie skutecznie odrodzić florę bakteryjną przewodu pokarmowego

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®.
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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. Bakterie w preparacie są żywe. Ich zdolność do przetrwania w kwaśnym środowisku żołądka
wynosi ok. 2 godzin. Dlatego potrafią niespotykanie skutecznie odrodzić florę bakteryjną przewodu pokarmowego

 

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
miesięcy wpływa na częstość prawidłowych wypróżnień1.

 

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 IgG2.

 

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 samopoczucie3.

 

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).

Sposób użycia

1 do 2 kapsułek dziennie

Skład:Jedna (1) kapsułka roślinna zawiera:

Sproszkowane bakterie Acidophilus i inne probiotyki #℣佐⌡⌀洀愀氀琀漀搀攀欀猀琀爀礀渀愀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 眀礀瀀攁䈀渀椀愀樁Ԁ挀愀㨀 挀攀氀甀氀漀稀愀 洀椀欀爀漀欀爀礀猀琀愀氀椀挀稀渀愀㬀 欀甀氀琀甀爀礀
probiotyczne, alginian sodu, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny magnezu stearynian*).

Zawiera:

L. acidophilus, LA-5® 1,25 mld mikroorganizmów
B. lactis, BB-12® 1,25 mld mikroorganizmów
L. paracasei, L. CASEI 431® 1,25 mld mikroorganizmów
L. rhamnosus GG, LGG® 1,25 mld mikroorganizmów.

Naturalne substancje pomocnicze: Otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza).
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