PROBIOTYK Z INULINĄ
PROBIOTYK Z INULINĄ to suplement diety zawierający 4 starannie wyselekcjonowane
szczepy bakterii oraz prebiotyk - inulinę. Przeznaczony jest do stosowania w celu uzupełnienia i
utrzymania prawidłowej mikroflory jelitowej.
Szczepy dobroczynnych bakterii LACTOBACILLUS i BIFIDOBACTERIUM sa
niezbędne do prawidłowego funkcjonownia całego organizmu. Ich wzmożona aktywność jest
szczególnie istotna w trakcie i po antybiotykoterapii, w przebiegu biegunek infekcyjnych,
zapobieganiu i łagodzeniu objawów biegunek podróżnych oraz innych dolegliwościach układu
pokarmowego, w których dochodzi do zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej.
INULINA stymuluje namnażanie pożytecznych bakterii i wydłuża czas ich przeżycia,
ograniczając przy tym rozwój bakterii chorobotwórczych, tym samym wspomagając układ
odpornościowy człowieka.
Skład: inulina, substancja wypełniająca: glukoza bezwodna, mieszanka bakterii o składzie:
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium
longum, stabilizator: askorbinian sodu, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu; otoczka: substancja wypełniająca: żelatyna wołowa, barwnik: dwutlenek tytanu.
Informacja żywieniowa:
1 kapsułka zawiera 4 miliardy / 2 kapsułki zawierają 8 miliardów żywych kultur bakterii
Lactobacillus rhamnosus
(1,4 x 109 CFU*)/(2,8 x 109 CFU*)
Lactobacillus acidophilus (1,0 x 109 CFU*)/(2,0 x 109 CFU*
Bifidobacterium bifidum
(1,0 x 109 CFU*)/(2,0 x 109 CFU*)
Bifidobacterium longum
(0,6 x 109 CFU*)/(1,2 x 109 CFU*)
inulina
(200mg)/(400mg)
*CFU – colony forming unit (jednostka tworząca kolonię bakterii)
Zalecane spożycie:
1 kapsułka 1-2 razy dziennie.
Kapsułkę należy połknąć popijając wodą. W przypadku dzieci i osób mających trudności
z połykaniem zawartość kapsułki można wysypać i spożyć bezpośrednio, gdyż preparat
cechuje sie dobrym smakiem, ewentualnie dodać do jogurtu lub rozpuścić w wodzie.
• Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
• Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
• Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
• Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego
trybu życia
Warunki przechowywania:
• Przechowywać w temperaturze 15-25°C.
• Chronić przed światłem i wilgocią.
• Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawartość opakowania: 10 kapsułek twardych, masa netto 5,36g (10x0,54g).
Producent: AMIL Sp. z o.o., ul. M.Brzeskiej 9/4, 20-640 Lublin, Polska
www.amil.com.pl

