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ProbiotiX+ 10 IBS, 60 kapsułek roślinnych Vcaps®
 

Cena: 38,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

ProbiotiX+ 10 IBS to najwyższej jakości nowoczesny probiotyk zawierający aż 10 szczepów żywych kultur bakterii w ilości aż 8
miliardów w porcji dziennej, o udowodnionym w wielu badaniach klinicznych bezpieczeństwie stosowania.

Mikroorganizmy zawarte w preparacie ProbiotiX+ 10 IBS są zdolne do optymalnego zasiedlenia przewodu pokarmowego i harmonizacji
mikroflory jelit. Szczepy bakterii zawarte w produkcie są naturalnym składnikiem ochronnym flory jelitowej człowieka, której zaburzenia
odgrywają istotną rolę w patogenezie objawów zespołu jelita drażliwego takich jak np. wzdęcia, bóle brzucha, nadmierne oddawanie
gazów, biegunki czy zaparcia.

Vcaps® to specjalistyczne, opatentowane kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC (celulozy roślinnej) i wody – bez konserwantów i
żelatyny.

Składniki:
inulina, celuloza, hydroksypropylometyloceluloza, kompleks 10 szczepów bakterii (Bifidobacterium animalis subsp. lactis,
Bifidobacterium breve, Lactobacillus casei subsp. paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei,
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium
longum), roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Sk?adnik Z
aw

arto?? w 1
kaps.

Kompleks 10 4 x 109 CFU
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Inulina 150mg

Stosowanie:

Preparat powinno się spożywać w trakcie posiłku od 1 do 2 kapsułek codziennie. Spożywać w trakcie posiłku popijając wodą.

Ostrzeżenia:

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych.
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby.
Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości.
Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Sposób przechowywania:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niewidoczny i
niedostępny dla małych dzieci.
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