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NaturDay OptiProBio, synbiotyk zdrowe jelita, 150g
 

cena: 333,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 150 g

Postać proszek

Producent NaturDay

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

OptiProBio synbiotyk to połączenie probiotyku zawierającego 18 wyselekcjonowanych, zdrowych bakterii probiotycznych oraz
prebiotyku, czyli pokarmu dla zdrowych bakterii.

Probiotyki chronią organizm przed chorobotwórczymi bakteriami, stymulują pracę układu odpornościowego i jelit, wspierają leczenie
biegunek, alergii oraz atopii czy walkę z nadwagą i otyłością. Podczas kuracji antybiotykowych probiotyki chronią naszą mikroflorę
jelitową, a także mogą wytwarzać niektóre witaminy z grupy B, witaminę K i kwas foliowy.

Prebiotyk z kolei i to składniki pożywienia, które nie ulegają trawieniu, pobudzają wzrost lub aktywność korzystnych dla organizmu
bakterii obecnych w jelicie grubym.

Dodatkowo również produkt ten zawiera w swoim składzie naturalne witaminy z grupy B, cynk i selen.

Zawartość składników w dziennej porcji produktu - jedna miarka 5,0 g:
Len proszek - 1,5 g
Inulina (fruktooligosacharydy-FOS)z polimnii jadalnej - 1,5 g

Drobnoustroje z rodzaju Lactobacillus:
L. acidophilus - 5x109CFU
L. plantarum - 5x109CFU
L. casei - 5x109CFU
L. rhamnosus - 5x109CFU
L. paracasei - 5x109CFU
L. salivarius - 5x109CFU
L. reuteri - 5x109CFU
L. fermentum - 5x109CFU
L. gasseri - 5x109CFU
L. bulgaricus - 5x109CFU
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L. helveticus - 5x109CFU

Drobnoustroje z rodzaju Bifidobacterium:
B. lactis - 5x109CFU
B. reje - 5x109CFU
B. longum - 5x109CFU
B. infantis - 5x109CFU

Drobnoustroje z rodzaju Streptococcus:
S. termophilus - 5x109CFU

Opti Probio drożdże wzbogacone - 0, 6 g
Cynk - 10 mg – 100% RWS
Selen - 55 µg -100,0% RWS
Witamina B1 - 1,1 mg – 100,0%RWS
Witamina B2 - 1,4 mg – 100,0%RWS
Niacyna - 16,0 mg – 100,0% RWS
Witamina B6 - 1,4 mg – 100,0% RWS
Kwas pantotenowy - 6,0 mg – 100,0% RWS
Kwas foliowy - 200 mcg -100,0% RWS
Biotyna - 50 mcg – 100,0% RWS
Witamina B12 - 2,5 mcg – 100,0% RWS

Zalecane spożycie:

1 miarka raz dziennie wsypać do 250 ml wody, soku lub jogurtu (jedna szklanka) i wymieszać. Spożyć bezpośrednio po wymieszaniu.
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować u kobiet w ciąży i
karmiących .

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu nienasłonecznionym, niedostępnym dla małych dzieci. Po otwarciu, opakowanie
przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce.

Podmiot odpowiedzialny:

NaturDay S.A.
41-500 Chorzów,
ul. Juliana Grządziela 24

Gwarancja Jakości. Sprawdzona Marka - NaturDay

Produkty NaturDay to 100% naturalnych ekstraktów roślinnych bez jakichkolwiek wypełniaczy - to podstawowa wartość, jaką fitoterapia
postawiła sobie na drodze do budowania najlepszych produktów dla zdrowia Natur Day. Najwyższej jakości syropy naturalne i kapsułki
kompozycji ekstraktów roślinnych. Czystość farmaceutyczna. GMP. HACCP.
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