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Biotyk, 30 kapsułek
 

cena: 15,81 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Biotyk to preparat, który uzupe?nia codzienn? diet? w bakterie kwasu mlekowego. Jest synbiotykiem, czyli 
po??czeniem bakterii kwasu mlekowego z b?onnikiem. Oznacza to, ?e zawiera nie tylko ?ywe kultury
bakterii, ale równie? substancj?, w tym przypadku – inulin?, która od?ywia bakterie u?atwiaj?c kolonizacj? i
uzupe?nienie flory jelitowej.

W sk?ad suplementu diety Biotyk wchodz? jedne z najlepiej przebadanych szczepów bakterii – 
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG). Dodatek inuliny stymuluje bakterie do wzrostu i aktywno?ci.
Kapsu?ki synbiotyku Biotyk zosta?y wytworzone przy u?yciu technologii Microbac – innowacyjnej technologii
ochrony bakterii. Dzi?ki niej kolonizacja jelit jest skuteczniejsza, a same bakterie s? lepiej chronione przed
warunkami panuj?cymi w przewodzie pokarmowym.

W?a?ciwo?ci:
 Bakterie kwasu mlekowego LGG, wchodz?ce w sk?ad synbiotyku Biotyk, maj? udokumentowane
zastosowanie w uzupe?nianiu mikroflory jelitowej w czasie biegunki zwi?zanej ze stosowaniem
antybiotyków. Dzi?ki wykorzystaniu technologii Microbac, bakterie te s? w stanie efektywniej pokona?
pocz?tkowy odcinek przewodu pokarmowego i dosta? si? do jelit. ?ci?le przylegaj? do ?cian nab?onka, szybko
rosn? i namna?aj? si?. Sprzyja temu dodatek inuliny, która jest po?ywk? dla bakterii.

•   Jeszcze lepszy sk?ad synbiotyku – zawiera jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii i inulin?.
•   Jeszcze skuteczniejsza suplementacja – bakterie zamkni?te w kapsu?ce s? lepiej chronione przed
niekorzystnymi czynnikami zewn?trznymi.
•   Wystarczy jedna kapsu?ka dziennie.
•   Nie wymaga przechowywania w lodówce.
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Sk?ad:
 Inulina, mikrokapsu?kowane kultury bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG, substancja
wype?niaj?ca: hydroksypropylometyloceluloza, przeciwutleniacz: palmitynian L-askorbylu, substancja
przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawarto?? w 1 kapsu?ce:
 Lactobacillus rhamnosus GG – 4x108 jtk*; Inulina – 288 mg

 jtk* - jednostka tworz?ca koloni?

Zalecane dzienne spo?ycie:
 1 kapsu?ka dziennie.

Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? mog? stosowa? preparat po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie:
 • Przechowywa? w suchym miejscu w temperaturze nie wy?szej ni? 25oC, w sposób niedost?pny dla ma?ych
dzieci. Chroni? przed ?wiat?em.
• ?ywe kultury bakterii s? wra?liwe na ciep?o, dlatego te? produktu nie nale?y nara?a? na dzia?anie ?róde?
ciep?a, promieni s?onecznych i na gwa?towne zmiany temperatur.
 Producent:
 Bausch Health Poland sp. z o.o.
 Ul. Przemys?owa 2
35 – 959 Rzeszów

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób
od?ywiania i zdrowy tryb ?ycia s? istotne dla prawid?owego funkcjonowania organizmu. Przechowywa? w
temperaturze pokojowej, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
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