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Osłonka Gastro Suplement diety 18 g (20 sztuk)
 

Cena: 32,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać prosz.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Osłonka Gastro jest innowacyjnym synbiotykiem przeznaczonym dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Zawiera 5
miliardów bakterii kwasu mlekowego z 5 wyselekcjonowanych szczepów: Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, Lactobacillus
rhamnosus FloraActive 19070-2, Lactobacillus acidophilus FloraActive 32418, Bifidobacterium longum FloraActive 32409,
Bifidobacterium bifidum FloraActive 32403 oraz Actilight - fruktooligosacharydy (FOS), a także witaminę C.

Zastosowanie technologii krioprotekcji (Cryo-Protection) chroni bakterie probiotyczne przed stresem mechanicznym i termicznym
podczas procesu wytwarzania i przechowywania produktu oraz przed działaniem soku żołądkowego i żółci. Umożliwia to ich lepszą
adaptację i przeżywalność w świetle jelit oraz zachowanie wysokiej aktywności biologicznej. Zawarty w synbiotyku Ostonka Gastro
składnik odżywczy Actilight (fruktooligosacharydy) stanowi swoistą pożywkę niezbędną do rozwoju bakterii probiotycznych zawartych w
preparacie, umożliwiając im szybsze namnażanie w przewodzie pokarmowym. Zastosowany prebiotyk Actilight jest w niewielkim
stopniu trawiony w jelicie cienkim i dociera do okrężnicy w 95 %.

Zastosowanie produktu Osłonka Gastro:

uzupełnia florę bakteryjną organizmu w 5 wyselekcjonowanych szczepów bakterii,
pomaga w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej,
witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Składniki
Actilight - fruktooligosacharydy, kwas L-askorbinowy (witamina C), Bifidobacterium lactis FloraActive 32269, Lactobacillus rhamnosus
FloraActive 19070-2, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, Lactobacillus acidophilus FloraActive 32418, Bifidobacterium
longum FloraActive 32409, Bifidobacterium bifidum FloraActive 32403

Wartości odżywcze
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Zawartość składników w przeliczeniu na
zalecaną dzienną porcję do spożycia: 1
saszetka:

Zawartość składników w przeliczeniu na
zalecaną dzienną porcję do spożycia: 2
saszetki:

Liofilizat bakterii probiotycznych: 5,0 mld bakterii (5,0 x 10⁹ CFU*) 10,0 mld bakterii (5,0 x 10⁹ CFU*)
W tym:
Bifidobacterium lactis FloraActive 32269 2,940 mld 5,880 mld
Lactobacillus rhamnosus FloraActive
19070-2

0,980 mld 1,960 mld

Lactobacillus acidophilus FloraActive 32418 0,490 mld 0,980 mld
Bifidobacterium lactis FloraActive 32409 0,294 mld 0,588 mld
Bifidobacterium bifidum FloraActive 32403 0,294 mld 0,588 mld
Actilight - fruktooligosacharydy (FOS) -
prebiotyk

947 mg 1 894 mg

Witamina C 12 mg** 24 mg***
* colony forming unit - jednostka tworząca
kolonię bakterii
** 15 % Referencyjnej Wartości Spożycia
*** 30 % Referencyjnej Wartości Spożycia

Dawkowanie
Zalecane spożycie: 1-2 saszetki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Osłonka Gastro przeznaczona
jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia

Sposób podania: Zawartość saszetki można spożyć bezpośrednio lub po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością wody.

Przechowywanie
Nie wymaga przechowywania w lodówce
Chronić przed wilgocią.

Przeciwwskazania
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Alergeny
Zboża zawierające gluten: Nie zawiera, Mleko: Nie zawiera

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok. 27,
01-909 Warszawa
tel.: (22) 311 20 00,
e-mail: office@aurovitas.pl
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