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Multilac probiotyk, 10 kapsułek
 

cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kapsułek

Postać Tabletki

Producent GENEXO

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Wskazania

Multilac jest szczególnie zalecany:

wspomagająco w trakcie i po antybiotykoterapii

wspomagająco przy zaburzeniach czynnościowych jelit (np. zaparciach i biegunkach różnego pochodzenia)

w okresie zwiększonej skłonności do infekcji.

Preparat Multilac może być stosowany przez osoby z nietolerancją laktozy.

Działanie

Multilac to nowoczesny synbiotyk zawierający składnik probiotyczny - dziewięć wyselekcjonowanych szczepów żywych kultur bakterii
probiotycznych oraz składnik prebiotyczny - oligofruktozę.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii enkapsulacji, bakterie probiotyczne, obecne w preparacie Multilac, charakteryzuje
zwiększona odporność na niskie pH soku żołądkowego, sole żółci oraz enzymy trawienne.

Umożliwia to zachowanie ich wysokiej aktywności biologicznej. Zawarty w synbiotyku Multilac składnik prebiotyczny, stanowi źródło
energii potrzebne do rozwoju bakterii probiotycznych, dzięki czemu pozostają one dłużej aktywne w przewodzie pokarmowym. Multilac
nie zawiera mleka, kazeiny, ani konserwantów, dlatego jest bezpieczny m.in. dla osób z alergią na produkty z tej grupy.

Skład
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 Zawartość w 1 kaps.

Liofilizat bakterii należących do 9 różnych szczepów:

4,5 miliarda bakterii (4,50 x 109 CFU*)

Lactobacillus helveticus 9,00 x 108 CFU

Lactococcus lactis 9,00 x 108 CFU

Bifidobacterium longum 6,75 x 108 CFU

Bifidobacterium breve

4,50 x 108 CFU

Lactobacillus rhamnosus 4,50 x 108 CFU

Streptococcus thermophilus 4,50 x 108 CFU

Bifidobacterium bifidum 2,25 x 108 CFU

Lactobacillus casei 2,25 x 108 CFU

Lactobacillus plantarum 2,25 x 108 CFU

Składnik odżywczy - oligofruktoza 63 mg

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Dawkowanie

MULTILAC stosuje się doustnie, 1 kapsułkę dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: stosuje się 1 kapsułkę raz na dobę (najlepiej na noc).

Dzieci: podaje się 1 kapsułkę raz na dobę (najlepiej na noc).

Multilac może być stosowany u dzieci, które potrafią połknąć kapsułkę. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: GENEXO

Pozwolenie: GIS 05/08
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