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MSE BACTOFLOR 10/20 30KAPS.
 

Cena: 98,00 PLN

Opis słownikowy

Postać KAPSUŁKI

Producent Mito-Pharma

Substancja
czynna

BACTOFLOR

Opis produktu
 

Dlaczego preparat BactoFlor® 10/20?

  Zawiera dziesięć odpowiednio dobranych i uzupełniających się wzajemnie najważniejszych kultur bakterii jelitowych:

  Bifidobacterium bifidum INBI 1
  Bifidobacterium breve INBI 2
  Bifidobacterium longum INBI 3
  Lactobacillus acidophilus INLA 1
  Lactobacillus casei INLA 2
  Lactobacillus reuteri INLA 4
  Lactobacillus rhamnosus INLA 3
  Lactobacillus plantarum INLA 5
  Lactococcus lactis INLC1
  Enterococcus faecium INEC1

  Obecne w BactoFlor® 10/20 aktywne bakterie kwasu mlekowego występują w ilości dwudziestu miliardów jednostek tworzących
kolonię (CFU)
  Preparat BactoFlor® 10/20 zapewnia swobodne przedostanie się do jelit szczepów bakterii w nim zawartych, dzięki ich wysokiej
żywotności oraz odporności na działanie kwasu żołądkowego
  Zawiera dodatkowo prebiotyk w postaci inuliny, która pozyskana została z cykorii
  Innowacyjna mikrokapsułka w formie proteinowej osłonki zapewnia najwyższą aktywność żywych kultur bakterii
  Kapsułki BactoFlor® 10/20 zostały umieszczone w specjalnie opracowanym blistrze ochronnym z membraną, co gwarantuje najlepsze
zabezpieczenie przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi
  Wyprodukowany przez INTERCELL Pharma (Niemcy) – wiodącego, wykorzystującego innowacyjne rozwiązania producenta preparatów
odżywczych, oraz biologicznych

  Odpowiedni dla wegetarian i vegan

Dzięki wykorzystaniu w preparacie BactoFlor® 10/20 mocno skondensowanego kompleksu dziesięciu różnych kultur bakterii możemy w
sposób skuteczny wspierać mikroflorę jelit.
BactoFlor® 10/20 jest efektywny w przypadku dużego zapotrzebowania oraz konieczności szybkiego uzupełnienia mikroflory w bakterie
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jelitowe.

Znajdujące się w BactoFlor® 10/20 liczne kultury bakterii obejmują swoim działaniem wszystkie odcinki jelit. Istnieją bakterie, które
preferują jelito cienkie (Lactobacillus) oraz takie, które mogą żyć i wypełniać swoje funkcje jedynie w jelicie grubym (Bifidus). Dodatkowo
bakterie znajdujące się w preparacie wykazują naturalną odporność na działanie soków trawiennych, dzięki czemu z łatwości
przedostają się do jelit.
Bakterie probiotyczne BactoFlor
Specjalna proteinowa ochrona

Kultury bakterii są żywymi mikroorganizmami, które potrzebują najwyższej ochrony, aby mogły spełniać prawidłowo swoje funkcje.
Zastosowanie w BactoFlor® 10/20 odpowiedniej proteinowej osłonki – mikrokapsułki opartej na koncepcji błony komórkowej stanowi
innowacyjne rozwiązanie zapewniające stabilność kultur bakteryjnych, ich stałą ilość, oraz najwyższą aktywność. BactoFlor® 10/20
zapewnia więc uzyskanie optymalnych rezultatów przy jak najwyższym bezpieczeństwie stosowania.
Probiotyk Prebiotyk BactoFlor
Synergiczne działanie bakterii jelitowych i prebiotyku

Do prawidłowego rozwoju oraz aktywności określonych szczepów bakteryjnych korzystne jest dostarczenie do organizmu także
odpowiednich prebiotyków. Określone zostały one jako nietrawione składniki pokarmowe, które w sposób selektywny pobudzają do
wzrostu i prawidłowej czynności odpowiednie szczepy bakterii. Właściwe połączenie bakterii oraz prebiotyków zapewnia naszej
mikroflorze jelitowej optymalny stan równowagi.

Znajdujący się w BactoFlor® 10/20 wysokiej jakości prebiotyk w formie inuliny pozyskanej z cykorii stanowi więc doskonałe
uzupełnienie, ponieważ obecne w produkcie kultury bakterii mają dostarczone odpowiednie źródło pożywienia, warunkujące ich
prawidłowy rozwój.
Aktywne kultury bakterii Bactoflor
Mikroflora jelitowa

Jelita człowieka są siedliskiem ponad biliona różnych mikroorganizmów

  Dzięki aktywności wielu różnorodnych bakterii następuje rozkład resztek pokarmowych poprzez fermentację. Dodatkowo powstające w
tym procesie krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA) stanowią źródło energii dla komórek nabłonka jelita grubego.
  Bakterie jelitowe przyczyniają się do ochrony nabłonka jelitowego i poprawy jego elastyczności
  Mikroorganizmy jelitowe odpowiadają także za produkcję bardzo istotnych dla organizmu witamin z grupy B oraz K.
  Zwiększają przyswajalność składników mineralnych i elektrolitów m.in. sodu, wapnia, magnezu czy potasu.

  Należy pamiętać o zróżnicowanym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
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