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Solgar, Jelitowa Flora Bakteryjna, 60 kapsułek
 

Cena: 74,75 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.

Jelitowa flora bakteryjna - w jego skład wchodzą 2 szczepy bakterii probiotycznych, starannie hodowane i przygotowywane przez
światowego eksperta w dziedzinie probiotyków: firmę Chr. Hansen. Podczas procesu produkcji, polegającego na liofilizacji szczepów
bakterii #℣佐⌡⌀搀稀椁ᤀ欀椀 挀稀攀洀甀 洀漁簀渀愀 樀攀 瀀爀稀攀挀栀漀眀礀眀愁܀ 瀀漀稀愀 氀漀搀眀欁Ԁ⌡⍃倣℣ do ich ochrony oraz przedłużenia stabilności stosuje się specjalne
krioprotektanty.

1.    Lactobacillus acidophilus (LA-5®)

Jest szczepem bakterii należącym do rodzaju Lactobacillus – bakterii kwasu mlekowego. Jak sama nazwa łacińska danego gatunku
wskazuje (łac. „acidophilus”) – są to bakterie które preferują kwaśne środowisko życia – często poniżej pH 5.0.

 

2.    Bifidobacterium animalis, subsp. lactis (BB-12®)
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Szczep bakterii należący do rodzaju Bifidobacterium – beztlenowych bakterii, często tworzących rozgałęzione kolonie, występujących w
przewodzie pokarmowym ssaków, w tym u ludzi.

 

 

Badania kliniczne przeprowadzone z wykorzystaniem tego szczepu potwierdziły jego wpływ na zmniejszenie częstości występowania
biegunki u niemowląt poniżej 8 m.ż. i zmniejszenie czasu jej trwania. Ponadto wykazały wysoką tolerancję szczepu BB-12® w
warunkach in vitro na kwas solny i żółć w porównaniu z innymi szczepami rodzaju Bifidobacterium5.

 

Nowe opakowanie

 

Innowacyjne opakowanie CSP™  ACTIV-POLYMER™  zawierające środek osuszający umieszczony w ściankach naczynia. Dzięki temu
wilgoć nie dociera do kapsułek, gdyż jest wyłapywana przed dostaniem się do wnętrza butelki.

Zawiera specjalne szczepy naturalnie występujących bakterii jelit. 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.

Jedna kapsułka zawiera: Kompleks probiotyczny sproszkowanych bakterii Acidophilus i Bifidobacterium #℣佐⌡⌀搀攀欀猀琀爀漀稀愀Ⰰ 猀欀爀漀戀椀愀
ziemniaczana, sproszkowane kultury probiotyczne)

Zawiera

 L. acidophilus 250 milionów żywych mikroorganizmów, B. lactis 250 milionów żywych mikroorganizmów

Substancja Wypełniająca

celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna. Otoczka kapsułki roślinnej #℣佐⌡⌀栀礀搀爀漀欀猀礀瀀爀漀瀀礀氀漀洀攀琀礀氀漀挀攀氀甀氀漀稀愀⌡⍃倣℣. Substancja Przeciwzbrylająca:
roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, alginian sodu

Dawkowanie: 1 do 2 kapsułek dziennie
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