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SINGULARIS Probiotic Shield 2 mld 60KAPS.
 

Cena: 46,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mld CFU

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

LACTOSPORE® – klinicznie przebadany i bezpieczny probiotyk Produkt zawiera żywe kultury bakterii probiotycznych Bacillus coagulans
MTCC 5856 o korzystnym dla zdrowia działaniu potwierdzonym w badaniach klinicznych. Probiotyki i ich właściwości. Naukowcy od
dawna wskazują, że odporność człowieka ma związek z florą bakteryjną w jelitach. Wpływa ona nie tylko na kondycję fizyczną, ale też
psychiczną. Obecnie istnieje wiele czynników, które w negatywny sposób wpływają na florę bakteryjną. Należą do nich: antybiotyki,
szczególnie te stosowane u dzieci już od wieku niemowlęcego, stres, szybkie tempo życia, wyczerpująca praca, uprawianie sportu.
Wskazania PROBIOTIC SHIELD™ 2 MLD LACTOSPORE® SUPERIOR: - osłonowo przy antybiotykoterapii, - biegunka z powodu ostrego lub
przewlekłego zapalenia żołądka i jelit, - złe trawienie wraz z towarzyszącą biegunką, - zaparcia, - zapalenia pochwy. Dzienna porcja (2
kapsułki) zawiera: 4 MLD bakterii probiotycznych Lactospore® Sposób użycia: Zalecane dawkowanie produktu to 1-2 kapsułki na dobę
dla dzieci i dorosłych powyżej 12 roku życia oraz 1 kapsułki na dobę dla dzieci od 3 do 12 roku życia. Produkt można spożywać
niezależnie od posiłku, popijając umiarkowaną ilością niegazowanej, mineralnej lub przegotowanej wody. Szczepy produktu PROBIOTIC
SHIELD™ 2MLD LACTOSPORE® SUPERIOR stanowią naturalny element zdrowej mikroflory jelit, dlatego jest bezpieczny także w
przypadku długotrwałego stosowania. Ekonomia produktu: Butelka zawiera: 30 kapsułek - suplementacja 30-60 dni. Składniki:
LACTOSPORE® (4 MLD W KAPSUŁCE bacillus coagulans MTCC 5856), nośnik (maltodekstryna), substancja wypełniająca (celuloza
mikrokrystaliczna), składnik otoczki (hydroksypropylometyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów
tłuszczowych - roślinne) BADANIA POTWIERDZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ LACTOSPORE® Badanie kliniczne wykonane na 567 osobach w
19 instytucjach w Japonii wykazało rozpoznanie % poprawy. Biegunka z powodu ostrego lub przewlekłego zapalenia żołądka i jelit 93,7%
poprawy. Złe trawienie wraz z towarzyszącą biegunką 85,9% poprawy. Biegunka niemowlęca 87,9% poprawy. Zaparcie 65,4% poprawy.
LactoSpore® wytwarza tylko kwas mlekowy L (+), który jest całkowicie i sprawnie metabolizowany do glikogenu. Inne probiotyki
mogąpowodować wystąpienie kwasu mlekowego D (-), który jestmetabolizowany powoli, a nadmiar może powodować skutki uboczne.
+jest stabilny w wysokiej temperaturze potwierdzone badaniami, +nie wymaga warunków chłodzenia, +produkuje wyłącznie kwas
mlekowy L+ jedyną biologicznie aktywną postać, +ze względu na naturę tworzenia zarodników, LactoSpore® przetrwa produkcję,
spedycję i magazynowanie bez utraty żywotności, +naturalnie mikrokapsułkowany dla stabilności, +rozmnażają się w przewodzie
pokarmowym, +wzrastają optymalnie w temperaturze 30° C do 37° C i optymalnym pH w zakresie od 5.5 do 6.2 +skuteczność w wielu
wskazaniach potwierdzona badaniami +nie zawiera mleka, GMO, nanotechnologii, certyfikat KOSHER, HALAL, +odpowiedni dla wegan i
wegetarian – kapsułka wegańska Kwaśne środowisko wytworzone przez produkcję L (+) kwasu mlekowego i inne związki
przeciwdrobnoustrojowe zapobiega rozwojowi chorób wywołujących drobnoustroje jak Clostridia, które są odpowiedzialne za
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produkcjęniepożądanych gazów. PRODUKT NADAJE SIĘ DLA DZIECI OD 3 ROKU ŻYCIA  
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