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Estabiom Pregna Suplement diety 20 sztuk
 

Cena: 39,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka zależy od struktury jego flory jelitowej, zwanej też mikrobiomem. Prawidłowo
ukształtowany tworzy naturalną barierę chroniącą przed bakteriami, wirusami, alergenami i toksynami. Podczas porodu i karmienia
piersią matka przekazuje swoją florę bakteryjną dziecku, dając początek budowie jego własnego, unikalnego mikrobiomu.

Estabiom Pregna to suplement diety dla przyszłych mam, który dostarcza jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii jelitowych,
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) oraz 2 szczepy bakterii ginekologicznych. Dodatkowo preparat wzbogacono witaminą D3,
uwzględniając jej zwiększone zapotrzebowanie w trakcie ciąży. Witamina D3 pomaga również w rozwoju i utrzymaniu zdrowych kości i
zębów dziecka.

Szczepy bakterii zawarte w preparacie Estabiom Pregna są odporne na kwasy żołądkowe i żółciowe oraz enzymy trawienne. Ponadto
preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie musi być przechowywany w lodówce.

Bezpieczeństwo i działanie składników preparatu zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych.

Składniki
inulina, hydroksypropylometyloceluloza, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Lactobacillus acidophilus La-14, skrobia
modyfikowana, sacharoza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu,
Lactobacillus rhamnosus HN001, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja wiążąca: dwutlenek
krzemu, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, witamina D (cholekalcyferol)

Wartości odżywcze Ilość dziennej porcji (1 kapsułka):
Składnik:
Witamina D 25 μg/ 1000 IU (500% RWS*)
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 5 x 10⁹ CFU**
Lactobacillus acidophilus La-14 2 x 10⁹ CFU**
Lactobacillus rhamnosus HN001 0,5 x 10⁹ CFU**
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Ilość dziennej porcji (1 kapsułka):
Inulina 100 mg
*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia
**Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię

Dawkowanie
Sposób użycia: zalecana do spożycia porcja w ciągu dnia: 1 kapsułka. Kapsułkę można połknąć w całości lub otworzyć i jej zawartość
rozpuścić w letnim płynie (spożyć bezpośrednio po przygotowaniu). Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje: nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety
dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki produktu.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
www.estabiom.pl
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