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IMMULAC proszek 50g
Cena: 32,49 PLN

Opis produktu
IMMULAC proszek 50g EKAMEDICA
Immulac to suplement diety w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego. Zawiera składniki, które wzmacniają odporność
organizmu. Stosować go mogą dorośli oraz dzieci od 3 roku życia. Odpowiedni dla wegetarian.
Zawiera:
Lac-Shield® - opatentowany inaktywowany szczep bakterii Lactobacillus paracasei MCC1849. Przebadany klinicznie pod kątem wpływu
na funkcjonowanie układu odpornościowego. (LAC-Shield® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Morinaga Milk Industry Co., Ltd.)
Sunfiber® - opatentowana formuła 100% naturalnego błonnika rozpuszczalnego. Jako błonnik prebiotyczny wspiera florę jelitową.
(Sunfiber® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Taiyo Kagaku Co., Ltd.)
Naturalna witamina C pozyskana z Aceroli, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w
ochronie komórek przez stresem oksydacyjnym oraz wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.
Ekstrakt z czarnego bzu standaryzowany na polifenole i antocyjany, który wspiera funkcje obronne organizmu. Polecany w okresach
wymagających wsparcia układu odpornościowego.
Witamina D (cholekalcyferol), która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Skład:
Sproszkowany sok z czarnej porzeczki (51,1%), Sunfiber® – opatentowana formuła rozpuszczalnego błonnika z indyjskiej fasoli guar –
Cyamopsis tetragonolobus (L.), ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.) standaryzowany na polifenole i antocyjanidyny,
naturalny aromat malinowy z innymi aromatami naturalnymi, substancja przeciwzbrylająca: VEGESIL® – dwutlenek krzemu
pochodzenia roślinnego (z ryżu), ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra) standaryzowany na witaminę C, sproszkowany sok z
malin, aromat naturalny, LAC-Shield® – inaktywowany szczep bakterii Lactobacillus paracasei MCC1849, Witamina D (cholekalcyferol).
10g (2 miarki) zawierają:
LAC-Shield Lactobacillus paracasei MCC1849 - 20 mg 10x10 CFU
ekstrakt z owoców aceroli - 160 mg
w tym naturalna witamina C - 80 mg (100% RWS*)
ekstrakt z owoców czarnego bzu DER 10:1 standaryzowany na zawartość polifenoli (10%) i antocyjanidyn (0,3%) - 500 mg
Witamina D (cholekalcyferol) z lanoliny - 25 μg (1000IU) 500% RWS*
Sunfiber - 3,6 g
w tym błonnik rozpuszczalny - 3 g
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CFU (colony formin unit) jednostka tworząca kolonię.
RWS* - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Dawkowanie i sposób użycia:
Dzieci powyżej 3 roku życia: 10 g (2 miarki) produktu dziennie. Dorośli: Od 10 do 20 g (od 2-4 miarek).
Proszek rozpuścić w letniej wodzie, soku, innym napoju lub dodać do jogurtu. Opakowanie zawiera 25 zalecanych porcji po 10 g i 12
porcji po 20 g
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z
lekarzem.
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