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Dicoflor Odporność płyn x10 fiolek
 

Cena: 42,43 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Bayer

Postać płyn

Substancja
czynna

biotyna, cynk, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, lactobacillus rhamnosus,
niacyna, witamina B1, witamina B12,
witamina B2, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Dicoflor®Odporność to wyjątkowe połączenie witamin, minerałów i żywych kultur bakterii w postaci wygodnych w użyciu fiolek, które nie
wymagają przechowywania w lodówce.

Każda fiolka Dicoflor® Odporność dzięki optymalnej dawce cynku i kwasu foliowego wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego, podczas gdy witaminy z grupy B (B6, B12 i biotyna) pozwalają utrzymać odpowiedni poziom energii i oprzeć się
sezonowemu przesileniu! Dodatkowo zawarte w produkcie żywe kultury bakterii wzbogacają mikroflorę jelitową, stojąc na straży jej
równowagi każdego dnia.

Wzbogaca mikroflorę jelitową nawet do 7 dni po jego stosowaniu*
Skład odpowiedni dla alergików - bez laktozy, kazeiny i glutenu
Posiada badania stabilności i czystości mikrobiologicznej
Nie wymaga przechowywania w lodówce

Dicoflor®Odporność – skład

W skład jednorazowej fiolki z płynem i proszkiem wchodzą:

Sk?adnik Zawarto?? w 10 ml (1
fiolka)

%RWS

Lactobacillus rhamnosus
GG

6 x 109 CFU* -
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Witamina B3 (niacyna) 12 mg 75

Witamina B5 (kwas
pantotenowy)

4 mg 67

Witamina B1 1,1 mg 100
Witamina B2 1,4 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100

Witamina B9 (kwas
foliowy)

100 mcg 50

Witamina B7 (biotyna) 25 mcg 50
Witamina B12 1,25 mcg 50

Cynk 5 mg 50
*RWS - referencyjna wartość spożycia

Składniki używane do produkcji Dicoflor®Odporność są wolne od glutenu i laktozy.

Dicoflor®Odporność – zastosowanie

Dicoflor®Odporność to preparat złożony, który posiada wielokierunkowe działanie idealne do walki z sezonowym przesileniem. Zawarte
w produkcie:

Witaminy z grupy B (niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, ryboflawina, witamina B6, witamina B12) przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Biotyna pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych oraz metabolizm energetyczny
Cynk i kwas foliowy wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, podczas gdy żywe kultury bakterii
Lactobacillus rhamnosus GG wzbogacają mikroflorę jelitową, stojąc na straży jej równowagi

Dicoflor®Odporność – zalecane spożycie

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia to zawartość jednej fiolki.

Jak prawidłowo zastosować produkt Dicoflor®Odporność?

Przekręcić nakrętkę fiolki w prawo (Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.
Podmiot odpowiedzialny:
Bayer Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawazgodnie z ruchem wskazówek zegara) do oporu.

Energicznie wstrząsnąć, aby wymieszać znajdujący się w nakrętce proszek z płynem.
Następnie odkręcić nakrętkę i spożyć płyn.
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Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

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