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Estabiom Junior 20 kaps.
 

Cena: 26,15 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Estabiom Junior, 20 kapsułek

Estabiom Junior to suplement diety zawierający szczep bakteryjny Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), witaminę D3 wspierającą układ
odpornościowy dziecka oraz laktoferynę. Laktoferyna to aktywne białko, naturalnie występujące w mleku matki, a w szczególności w
siarze. Witamina D3 wspiera utrzymanie zdrowych zębów i kości oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Technologia mikroenkapsulacji chroni bakterie LGG i pozwala im skutecznie dotrzeć do jelita cienkiego, gdzie namnażają się i
uzupełniają naturalną florę jelitową dziecka. Preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie trzeba przechowywać go w lodówce.

Zastosowanie: dla dzieci od 3 roku życia w celu suplementacji diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie. Kapsułkę można połknąć w całości lub otworzyć i jej zawartość rozpuścić w letnim płynie
(spożyć bezpośrednio po przygotowaniu).

Składniki: inulina, hydroksypropylometyloceluloza, Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), laktoferyna z mleka krowiego, skrobia
modyfikowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, sacharoza,
przeciwutleniacz: askorbinian sodu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja wiążąca: dwutlenek krzemu, przeciwutleniacz: alfa-
tokoferol, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, witamina D (cholekalcyferol).

1 kapsułka zawiera: witamina D 20mcg (800IU) (400%)*, Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 3x10^9 CFU, inulina 100mg,
laktoferyna 50mg.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
CFU - jednostka tworząca kolonię

Ostrzeżenia: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/estabiom-junior-20-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 3 lat i starszych.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Ilość netto: 20 kapsułek

Wyprodukowano w Polsce dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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