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Sanprobi Barrier 40 kaps.
 

Cena: 34,63 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.

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

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

SANPROBI® BARRIER zawiera kompozycję ośmiu szczepów bakterii probiotycznych.

ZASTOSOWANIE:

Do osłony jelitowej flory bakteryjnej przy antybiotykoterapii.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2-4 kapsułki dziennie.

Dzieci od 3 do 12 roku życia: 1-2 kapsułki dziennie. W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie SANPROBI® BARRIER wraz z
rozpoczęciem przyjmowania antybiotyku i kontynuowanie suplementacji przez 14 kolejnych dni po zakończeniu antybiotykoterapii.

 

Substancja aktywna Dorosli Dzieci

Bifidobacterium lactis W52 >3,0 x 108 >1,5 x 108

Lactobacillus brevis W63 >3,0 x 108 >1,5 x 108

Lactobacillus casei W56 >3,0 x 108 >1,5 x 108

Lactococcus lactis W19 >3,0 x 108 >1,5 x 108

Lactococcus lactis W58 >3,0 x 108 >1,5 x 108
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Lactobacillus acidophilus
W37

>2,0 x 108 >1,0 x 108

Bifidobacterium bifidum
W23

>1,3 x 108 >6,5 x 107

Lactobacillus salivarius W24 >1,3 x 108 >6,5 x 107

*CFU - jednostka tworz?ca koloni? bakterii. Ca?kowita liczba bakterii > 2.5 x 109

CFU/g.

SKŁAD:

Skrobia kukurydziana, maltodekstryny, białko roślinne, Bifidobacterium Iactis W52; Lactobacillus brevis W63; Lactobacillus casei W56;
Lactococcus lactis W19; Lactococcus lactis W58; Lactobacillus acidophilus W37; Bifidobacterium bifidum W23; Lactobacillus salivarius
W24; otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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