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Lactostad dla dorosłych x7 ampułek po 7ml
 

Cena: 32,11 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Stada

Postać ampułki

Substancja
czynna

aloes, arabino-galakto-oligosacharydy, beta-
glukan, karagen, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, niacyna, witamina B1,
witamina B12, witamina B6

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający dużą dawkę żywych kultur bakterii, co najmniej 50 miliardów wyjściowo w każdej fiolce. Suplement diety
zawiera 4 różne szczepy bakterii fermentacji mlekowej, prebiotyki, witaminy i aloes zwyczajny, które pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego (witamina B6, B12, kwas foliowy), w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
(niacyna) oraz przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B1,
B6, B12).

Zastosowanie:

uzupełnienie diety w składniki, które przywracają i utrzymują prawidłową florę bakteryjną.

Zalecane spożycie:

jedna buteleczka dziennie po głównym posiłku w ciągu dnia.

Składniki:

w korku dozującym: Bifidobacterium lactis BI-04, Lactobacillus acidophilus La-14, Lactobacillus plantarum Lp-115, Lactobacillus
paracasei Lpc-37, amid kwasu nikotynowego (niacyna), talk (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylająca), D-pantotenian wapnia, betaglukany, stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), chlorowodorek
pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina;

w buteleczce: woda, fruktoza, arabino-galakto-oligosacharydy, karagen (substancja zagęszczająca), benzoesan sodu
(susbtancja konserwująca E211), aromaty, sorbinian potasu (substancja konserwująca E202), kwas sorbowy (substancja
konserwująca E200), aloes zwyczajny, cytrynian sodu (regulator kwasowości), kwas cytrynowy (regulator kwasowości).
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1 porcja/1 buteleczka zawiera: arabino-galakto-oligosacharydy 354,60mg, karagen 10,00mg, niacyna 4,80mg (30%)*, kwas pantotenowy
1,95mg (33%)*, betaglukany 1,00mg, witamina B6 0,51mg (36%)*, aloes zwyczajny 0,50mg, witamina B1 0,39mg (35%)*, kwas foliowy
64,00mcg (32%)*, witamina B12 0,90mcg (36%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na aloes

Ważne wskazówki:

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia
Zawiera substancje słodzące.

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:

STADA Poland Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 6
05-501 Piaseczno
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