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ULTIBIO IMMUNE (SOLGAR) 30 kaps.
 

Cena: 129,99 PLN

Opis produktu
 

ULTIBIO IMMUNE (SOLGAR)

SOLGAR Ultibio Immune to suplement diety dla osób dorosłych, który wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego. Stanowi
on połączenie specjalnie wybranych, szczepów bakterii probiotycznych z witaminami. Zawiera klinicznie przebadane pod kątem wpływu
na odporność organizmu szczepy bakterii Lactobacillusparacasei 8700:2 i Lactobacillusplantarum HEAL9 (Probi Defendum). Formuła
uzupełniona jest o witaminy: A, D i B12.
Witaminy A, D i B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo witamina A pomaga w utrzymaniu
prawidłowego stanu błon śluzowych i w zachowaniu zdrowej skóry. Świetnie sprawdzi się w przypadku spadku odporności oraz w
okresie większego narażenia na infekcje. Preparat SOLGAR Ultibio Immune pozwala uzupełniać naturalną mikroflorę jelitową.

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, cukrów, sztucznych substancji przedłużających trwałość, substancji słodzących,
aromatów i barwników.
Odpowiedni dla wegetarian.

Skład:
Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; mieszanka probiotyków: Lactobacillus paracasei 8700:2, Lactobacillus
plantarum HEAL9; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; substancja glazurująca: guma
gellan; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina A (octan retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12
(metylokobalamina).

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:
Mieszanka probiotyków: 1 mld JTK (Jednostki Tworzące Kolonie)
Lactobacillus paracasei 8700:2 (Wyprodukowany i opatentowany przez Probi AB)
Lactobacillus plantarum HEAL9 (Wyprodukowany i opatentowany przez Probi AB),
Witamina A (400 IU, octan retinylu) 120 μg (15% RWS*),
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Witamina D (30 IU, cholekalcyferol) 0,75 μg (15% RWS*),
Witamina B12 (metylokobalamina) 0,38 μg (15% RWS*),
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Sposób użycia:
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań
lekarza.
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