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Holistic LactoVitalis PRO probiotyk
probiotyczne bakterie 12 szczepów
Cena

129,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

Czekamy na dostawe

Kod EAN

7350012330507

Producent

Holistic

Opis produktu
Holistic LactoVitalis Pro jest suplementem diety zawierającym kapsułki składające się z co najmniej 6,5 miliarda
korzystnych dla organizmu bakterii z 12 różnych szczepów, w tym jedną z najlepiej znanych L. rhamnosus GG.
Minimalnie 90% bakterii dociera do jelita w stanie nie naruszonym. LactoVitalis Pro zawiera też witaminę C,
witaminę B2 i FOS (fruktooligosacharydy), który zapewnia pożywienie dla bakterii kwasu mlekowego.
Składniki: Substancje wypełniające (skrobia kukurydziana, fruktooligosacharydy, wyciąg z otrębów ryżowych),
bakterie kwasu mlekowego (L. rhamnosus GG 341, B. lactis 115, B. longum 113, B. bifidum 112, L. acidophilus
103, Lc. lactis 109, L. casei 105, S. thermophilus 301, B. breve 114, L. plantarum 111, L. paracasei 106, L.
salivarius 108), kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), ryboflawina.
Kapsułka pochodzenia roślinnego z celulozy drzewnej.
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
Porcja dzienna zawiera: od 20 miliarda do 80 miliardów bakterii kwasu mlekowego; od 12 mg (15% RWS*) do 48
mg (60% RWS*) witaminy C; od 0,2 mg (15% RWS*) do 0.8 mg (60% RWS*) witaminy B2.
*RWS - % referencyjnych wartości spożycia
Sposób użycia dla dorosłych: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do
4 kapsułek na dzień. Zalecana dzienna porcja nie powinna zostać przekroczona. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Magazynowanie: Chronić przed wilgocią, przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla
dzieci i światła słonecznego.

Produkt nie zawiera mleka
Witaminę C, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
Witamina B2, która pomaga utrzymać prawidłową mikroflorę błony śluzowej jelit

LactoVitalis Pro zawiera szczepy bakterii, które charakteryzują się większą odpornością na działanie
kwasów żołądkowych. Część szczepów bakteryjnych może być wystawione na działanie żółci oraz kwasów
żołądkowych i przetrwać bez uszkodzeń. Obudowa ochronna bakterii w LactoVitalis Pro czyni je jeszcze
bardziej odporne i chroni bakterie aż dotrą do jelita.
LactoVitalis Pro ma formę kapsułek z proszkiem, który tworzy powłokę ochronną w obrębie bakterii.
Zewnętrzną kapsułkę stosuje się w celu dozowania produktu, zatem można podzielić kapsułkę bez utraty
właściwości ochronnych produktu.
Używanie przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią.
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Kobiety w ciąży i karmiące mogą stosować preparat po konsultacji z lekarzem. Dzieci mogą stosować
połowę dawki, należy otworzyć kapsułkę i wydzielić połowę zawartości, którą można rozpuścić w wodzie
lub soku. Nie ma to wpływu na bakterie kwasu mlekowego, gdyż są one "osadzone" w osłonie ochronnej.
Efekty przywracania właściwej flory jelitowej już od początku stosowania.
Gdy mamy brak równowagi flory jelitowej mogą wystąpić wzdęcia, odczucie bulgotania w jelitach i
uczucie dyskomfortu. Objawy te ustępują zwykle po krótkim czasie.
Stosowanie probiotyków.
W jelitach znajduje się ponad 100 różnych gatunków bakterii. Ogólna liczba bakterii w oraz na
powierzchni ciała jest dziesięć razy większa niż liczba komórek naszego ciała, większość z tych bakterii
znajduje się w jelitach.
Stres, nieodpowiednia dieta oraz niektóre leki, podróże zagraniczne mogą stwarzać brak równowagi we
florze jelitowej, które mogą prowadzić do wielu problemów.

Magazynowanie: Chronić przed wilgocią, przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu
niedostępnym dla dzieci i światła słonecznego. Przechowywanie w obniżonej temperaturze (od 0°C do
+8°C) wydłuża okres przydatności do spożycia.
Kraj produkcji: Szwecja.

Kapsułka pochodzenia roślinnego z celulozy drzewnej.

PROSIMY NIE ŁACZYĆ W JEDNYM ZAMÓWIENIU Z INNYMI PRODUKTAMI OD INNYCH PRODUCENTÓW
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