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VIVOMIXX (VSL#3) prosz.dosp.zaw.doust. 10sasz. (ODBIÓR
OSOBISTY)
 

Cena: 122,00 PLN

Opis słownikowy

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent PHARMABEST SP. Z O.O.

Opis produktu
 

VIVOMIXX saszetki

Suplement Diety
10 saszetek po 4,4 g; Masa netto: 44 g
Produkt bezglutenowy
Produkt bezlaktozowy
Informacje szczegółowe

Vivomixx® to suplement diety w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, zawierający 8 różnych szczepów, liofilizowanych
żywych kultur bakterii kwasu mlekowego i bifidobakterii i szczepu Streptococcus thermophilus w ilości nie mniejszej niż 450 miliardów
(4,5x1011) jednostek tworzących kolonie (jtk.) w jednej saszetce.
Vivomixx® dzięki swojemu wyjątkowemu składowi może zmniejszać przepuszczalność zaburzonej bariery jelitowej, co w konsekwencji
może ograniczyć rozwój stanów chorobowych u człowieka.
Vivomixx® to kompleksowy poliprobiotyk, który z powodzeniem można stosować w różnych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, np.
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, zapalenie zbiornika jelitowego, zespół jelita drażliwego, biegunka zakaźna,
poantybiotykowa lub popromienna, choroba uchyłkowa jelit i niektóre choroby wątroby (np. marskość wątroby).
Vivomixx® wspiera również rozwój naturalnej mikroflory bakteryjnej pochwy (pałeczki kwasu mlekowego i bifidobakterie), a także
przeciwdziała rozwojowi gatunków związanych z bakteryjnym zapaleniem pochwy.

Składniki

maltoza, liofilizowane żywe kultury bakterii (wytworzone z udziałem pochodnych mleka):
(Streptococcus thermophilus DSM24731® , Bifidobacterium longum DSM24736®,
Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium infantis DSM24737®,
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Lactobacillus acidophilus DSM24735®, Lactobacillus plantarum DSM24730®,

Lactobacillus paracasei DSM24733®, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734®);substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu.
Składniki w 1 saszetce w 2 saszetkach
Liofilizowane żywe kultury bakterii 4,5 x 1011 jtk. 9,0 x 1011 jtk.
Zalecana dzienna porcja do spożycia

1-2 saszetki.
Sposób przygotowania

U dzieci powyżej 3 lat i osób dorosłych: zawartość saszetki należy rozpuścić w letniej wodzie lub innym letnim płynie (mleko, sok, jogurt)
i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zawartości saszetki nie należy rozpuszczać w płynach gorących ani gazowanych.
Przechowywanie

Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Po zakończeniu
stosowania produktu, należy pozbyć się pozostałości. Jeżeli zachodzi taka konieczność, dopuszcza się przechowywanie produktu w
temperaturze poniżej 25°C przez maksymalnie 7 dni bez negatywnego wpływu na zawartość.
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