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Sanprobi Barrier, 40 kapsułek probiotyk jelita
 

cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 sztuk

Postać kapsułki

Producent INSTITUTO ROSELL

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Probiotyk

Opis produktu
 

Działanie

Probiotyk wieloszczepowy Sanprobi Barrier został specjalnie zaprojektowany aby wesprzeć barierę jelitową oraz utrzymać wysoką
odporność na czynniki zaburzające jej sprawne funkcjonowanie. Wybór szczepów probiotycznych oparto o następujące kryteria:

zdolność do wzmacniania integralności bariery jelitowej w warunkach in vitro,
wyciszanie odpowiedzi immunologicznej mediowanej przez komórki tuczne,
ograniczenie produkcji cytokin prozapalnych,
zmniejszenie ładunku lipopolisacharydu.

Jak dowodzą badania naukowe, utrzymując równowagę mikrobiologiczną w jelicie można zredukować stres oraz objawy obniżonego
nastroju, a nawet agresji.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

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

Dzieci od 3 do 12 roku życia: 1-2 kapsułki dziennie.

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.

Substancja aktywna, Dorośli, Dzieci
Bifidobacterium lactis W52, >3,0 x 108, >1,5 x 108
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 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
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 tworząca kolonię bakterii

Całkowita liczba bakterii > 2.5 x 109 CFU/g.

Zawartość 40 kapsułek.

Uwagi do stosowania

Produkt bezpieczny dla dzieci od 3 roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących.

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: WINCLOVE
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