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Dicoflor Odporność Suplement diety probiotyk + witaminy
109,63 g (10 sztuk)
 

Cena: 34,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 fiol.

Postać płyn

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Wspomaga odporność organizmu dzięki zawartości cynku i kwasu foliowego.

Wzbogaca mikroflorę jelitową w żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG

Dicoflor Odporność to probiotyk w postaci płynu i proszku w fiolkach. Zawiera żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103), witaminy z grupy B oraz cynk. Witaminy z grupy B (niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, ryboflawina, witamina B6,
witamina B12) przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a biotyna do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych oraz metabolizmu energetycznego.
Cynk i kwas foliowy pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Do stosowania w stanach obniżonej odporności.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.
Produkt jest pakowany w fiolki jednorazowego użycia, zapewniając integralność składników czynnych umieszczonych w nakrętce i
fiolce.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.

Składniki
Składniki płynu (fiolka): woda, fruktoza, cynk (glukonian cynku), aromat, substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, witamina B₆ (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (chlorowodorek tiaminy), Składniki proszku
(nakrętka): liofilizowany szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), maltodekstryna, niacyna (amid kwasu
nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), ryboflawina, witamina B₁₂ (cyjanokobalamina), substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna)
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Wartości odżywcze
Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia
Zawartość w 10 ml (1 fiolka)

% referencyjnych wartości spożycia (RWS)

Lactobacillus rhamnosus GG 6 x 10⁹ żywych kultur bakterii
Niacyna 12 mg 75
Kwas pantotenowy 4 mg 67
Tiamina 1,1 mg 100
Ryboflawina 1,4 mg 100
Witamina B₆ 1,4 mg 100
Kwas foliowy 100 µg 50
Biotyna 25 µg 50
witamina B₁₂ 1,25 µg 50
Cynk 5 mg 50

Dawkowanie
Sposób przygotowania i spożycia:
1. Przekręcić nakrętkę fiolki w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do oporu.
2. Energicznie wstrząsnąć, aby wymieszać znajdujący się w nakrętce proszek z płynem.
3. Następnie odkręcić nakrętkę i spożyć płyn.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia - zawartość jednej fiolki.

Przechowywanie
Produkt zawiera żywe kultury bakterii, które są wrażliwe na ciepło, z tego względu nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła,
promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatur.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
Data minimalnej trwałości podana na spodzie opakowania.

Przeciwwskazania
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Alergeny
Zboża zawierające gluten: Nie zawiera

Producent
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
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