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Multilac, 10 kapsułek
 

cena: 15,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps. (blister)

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

MULTILAC to suplement diety zawieraj?cy a? 9 specjalnie wyselekcjonowanych szczepów ?ywych kultur
bakterii. Dzi?ki zastosowaniu innowacyjnej technologii enkapsulacji MURE®, bakterie wyst?puj?ce w
preparacie charakteryzuje zwi?kszona odporno?? na niskie pH soku ?o??dkowego, sole ?ó?ci oraz enzymy
trawienne. ?ywe szczepy bakterii w synbiotyku MULTILAC sprzyjaj? utrzymaniu prawid?owego dzia?ania
przewodu pokarmowego.

Wskazania
 Ochrona flory jelitowej w trakcie i po zako?czeniu antybiotykoterapii oraz podczas wyst?pienia zmian
naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego, spowodowanych czynnikami wewn?trznymi i zewn?trznymi.

Dawkowanie
 Doro?li: 1 kapsu?ka na dob? (najlepiej na noc).
Dzieci: 1 kapsu?ka na dob? (najlepiej na noc).
Mo?e by? stosowany  tylko u dzieci, które potrafi? po?kn?? kapsu?k?.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji do spo?ycia.
Mo?e by? stosowany przez osoby z nietolerancj? laktozy.

Przeciwwskazania
 Suplement diety Multilac nie nale?y stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik
preparatu.

Sk?ad
 1 kapsu?ka zawiera: liofilizat bakterii nale??cych do 9 ró?nych szczepów 4,5 miliarda bakterii: Lactobacillus
helveticus 9x10^8 CFU*, Lactococcus lactis 9x10^8 CFU, Bifidobacterium longum 6,75x10^8 CFU,
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Bifidobacterium breve 4,5x10^8 CFU, Lactobacillus rhamnosus 4,5x10^8 CFU, Streptococcus thermophilus
4,5x10^8 CFU, Bifidobacterium bifidum 2,25x10^8 CFU, Lactobacillus casei 2,25x10^8 CFU, Lactobacillus
plantarum 2,25x10^8 CFU; fruktooligosacharydy 63mg.
*CFU -  Colony Forming Unit - jednostka tworz?ca koloni?

Substancje pomocnicze: Skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana pre-?elowana, no?nik:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja glazuruj?ca: guma gellan, Bifidobacterium breveBb-03, substancja
przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, substancja glazuruj?ca: szelak, barwnik:
dwutlenek tytanu, stabilizator: kwas askorbinowy, no?niki: kwas alginowy, cytrynian trietylowy; substancja
zag?szczaj?ca: m?czka chleba ?wi?toja?skiego, oliwa z oliwek.

Uwagi
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Istotne jest prowadzenie
zdrowego stylu ?ycia stosowanie zró?nicowanej diety dostarczaj?cej organizmowi wystarczaj?c? ilo??
sk?adników od?ywczych.

Wyprodukowano w Danii dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa
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