
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Tributron, 30 kapsułek
 

Cena: 39,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Opis produktu
 

 Tributron jest innowacyjnym synbiotykiem, którego każda kapsułka zawiera  1 miliard bakterii kwasu mlekowego z 5
wyselekcjonowanych szczepów. Zastosowanie technologii krioprotekcji (CRYO-PROTECTION) chroni bakterie probiotyczne przed
stresem mechanicznym i termicznym podczas procesu wytwarzania i przechowywania produktu oraz przed działaniem soku
żołądkowego i żółci.

 Maślan sodu (sól sodowa kwasu masłowego) zawarty w produkcie Tributron, został wykonany w technologii mikrootoczkowania.
Maślan sodu to najważniejsze źródło energii dla komórek nabłonka jelita grubego. Składnik odżywczy Aclilight (fruktooligosacharydy)
stanowi swoistą pożywkę niezbędną do rozwoju bakterii probiotycznych zawartych w produkcie, umożliwiając im szybsze namnażanie
w przewodzie pokarmowym.

Wskazania

Tributron przeznaczony jest dla osób dorosłych.
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Działanie

Suplement diety Tributron:

pomaga w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej

uzupełnienia florę bakteryjną organizmu w 5 wyselekcjonowanych szczepów bakterii 

jako uzupełnienie diety w trakcie i po antybiotykoterapii 

jako uzupełnienie diety u osób stosujących dietę lekkostrawną i niskoblonnikową

dla osób z wrażliwością jelit.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1-2 kapsułki dziennie

 

 

Skład

Zawartość składników w przeliczeniu na porcję produktu załecaną do spożycia w ciągu dnia:

 1 kapsułka 
Liofilizat bakterii probiotycznych:

w tym:

1,0 miliard

(1,0 x 109 CFU*)
Bifidobacterium lactis FloraActive 32269 520 mln
Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2 140 mln
Lactobacillus acidophilus FloraActive 32418 140 mln
Bifidobacterium longum FloraActive 32946 100 mln
Bifidobacterium bifidum FloraActive 32403 100 mln
Maślan sodu (mikrootoczkowany) 150 mg
Fruktooligosacharydy (FOS) - prebiotyk 64 mg

  *colony forming unit — jednostka tworząca kolonię bakterii

Składniki

maślan sodu (sól sodowa kwasu masłowego); hydroksypropylometylocełuloza; substancja przeciwzbrylająca: maltodekstryna;
fruktooligosacharydy; substancja przeciwzbryłająca: sole magnezowe, kwasów tłuszczowych; Bifidobacterium lactis FloraActive 32269;
Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2; Bifidobacterium longum FloraActwe 32946; Lactobacillus acidophiłus FloraActive 32418;
Bifidobacterium bifidum FloraActive 32403; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Uwagi do stosowania
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek skladnik produktu.

Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.
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