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Esencja ProBiotyczna 1000 ml
 

cena: 165,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać płyn

Producent ProBiotics Polska

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie mikroflora układu pokarmowego

Opis produktu
 

Darmowa dostawa juz od 1 sztuki! Gwarancja oryginalności. Bezpieczna dostawa. 

Esencja ProBiotyczna to suplement diety polecany jako preparat utrzymujący prawidłową florę bakteryjną układu pokarmowego.
Kompozycja właściwych szczepów zapewnia odbudowę i zachowanie równowagi mikroflory jelitowej, stymulując przy tym układ
immunologiczny.
Esencja składa się z 11 żywych i aktywnych szczepów pożytecznych mikroorganizmów, powszechnie występujących w naturze i
niemodyfikowanych genetycznie.

Przeznaczenie: 
• element codziennej diety
• wspomagająco podczas dolegliwości układu pokarmowego
• w trakcie trwania biegunki
• w trakcie i po antybiotykoterapii
• profilaktycznie w celu poprawy mikroflory jelitowej

Zalecana dzienna porcja do spożycia:

dorośli 15 ml (1 łyżka) przed lub po posiłku

dzieci powyżej 3 r.ż.: 5 ml (1 łyżeczka) przed lub po posiłku. 1 łyżka stołowa (15 ml) zawiera min. 4,5 x 106 bakterii probiotycznych

1 łyżeczka (5 ml) zawiera min. 1,5 x 106 bakterii probiotycznych

Składniki:

Rewitalizowana woda, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, kultury probiotyczne SCD, koncentrat soku z jagód, wiśni i granatów.

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
Gatunki kultur pożytecznych mikroorganizmów wykorzystane w technologii SCD:
Lactobacillus acidophilus SCD208, Lactobacillus plantarum SCD014, Lactobacillus casei SCD469, Bifidobacterium bifidum SCD521,
Bifidobacterium longum SCD697, Streptococcus thermophilus SCD258, Lactobacillus bulgaricus SCD210, Lactobacillus fermentum
SCDPPW, Saccharomyces cerevisiae SCD058, Bifidobacterium animalis SCD918, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis
SCD919. Bakterie kwasu mlekowego ≥ 3,0 x 105 jtk/ml (max. 1 x 108 podczas wytwarzania) Drożdże ≤ 1,0 x 106 jtk/ml

Przechowywanie: w zaciemnionym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu przechowywać:
w lodówce w temp. powyżej 2C, spożyć w ciągu 4 tygodni.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia.

UWAGA:
W wyniku naturalnych procesów w Esencji ProBiotycznej® mogą wystąpić niewielkie zmiany koloru, zapachu, smaku oraz wytrącanie
się osadu na dnie butelki i nalotu „białego grzybka” na powierzchni. Nie wpływa to na skuteczność jej działania.

Numer zgłoszenia GIS-BŻ-Ż-4230-1345-3/MM/10

Podmiot odpowiedzialny: 

ProBiotics Polska sp. z o.o.
ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa

Informacje o producencie: 

ProBiotics Polska Sp. z o.o. jest polską firmą od 10 lat działającą na rynku probiotechnologii. Suplementy diety oferowane przez
ProBiotics Polska Sp. z o.o. korzystnie wpływają na poprawę zdrowia i samopoczucia. Dodatkowo ProBiotics Polska Sp. z o.o. oferuje
rosnącą gamę kosmetyków naturalnych.

ProBiotics Polska Sp. z o.o. jest członkiem założycielem Polskiej Izby Produktów Naturalnych i Technologii oraz uczestnikiem klastra
technologicznego o nazwie ProBio Cluster.

ProBiotics Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktów opartych na probiotechnologii opracowanych przez
amerykańską firmę SCD Probiotics LLC , która jest firmą z branży nauk przyrodniczych, która bada, rozwija i wytwarza naturalne
produkty probiotyczne.

Marka ProBiotics Polska otrzymała licencję na posługiwanie się znakiem towarowym dieta dr Ewy Dąbrowskiej
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