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Sanprobi Super Formula *40 kaps.
 

Cena: 33,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.

Producent I.P.C.INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
CONSULTING

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Sanprobi Super Formula kapsułki
Opakowanie: 40 kaps.
Właściwości: Szczepy bakterii probiotycznych i prebiotyki zawarte w Sanprobi Super Formula działając w świetle przewodu
pokarmowego biorą udział w tworzeniu oraz poprawiają skład i funkcję mikroflory jelitowej, hamują wzrost bakterii chorobotwórczych,
hamują wzrost i produkcję toksyn wytwarzanych przez patogenne bakterie Clostridium difficile.

Bakterie probiotyczne wchodzące w skład Sanprobi Super Formula wchodzą w rożne interakcje z komórkami nabłonka jelitowego:
wykazują silną adhezję do nabłonka jelitowego, kolonizują błonę śluzową jelita cienkiego i grubego, regulują i poprawiają strukturę oraz
funkcję bariery jelitowej, m.in. poprzez stymulację syntezy białek tworzących tzw. połączenia przezbłonowe „tight junctions”, stymulują
syntezę immunoglobulin odpornościowych (m.in. IgA) na powierzchni nabłonka jelitowego. Probiotyki i prebiotyki zwiększają wydzielanie
ochronnej warstwy śluzu w przewodzie pokarmowym, który m.in. ułatwia neutralizację oraz usuwanie toksyn.

Szczepy bakterii probiotycznych wchodzą w interakcje oraz zwiększają wytwarzanie substancji, które są rozpoznawane przez komórki
układu immunologicznego. W przewodzie pokarmowym probiotyki zawarte w Sanprobi Super Formula: działają immunomodulująco,
stymulują wytwarzanie białek i cytokin o działaniu przeciwzapalnym, pobudzają syntezę immunoglobulin odpornościowych i
wzmacniają odporność wrodzoną i nabytą organizmu.
Wskazania:  nadwaga i otyłość,

- zaburzenia gospodarki lipidowej,

- cukrzyca i zaburzenie tolerancji glukozy,

- nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca,

- zespół metaboliczny.

Ponadto, niektóre objawy będące wynikiem intensywnego stylu życia, stresu, nieodpowiedniej diety czy przyjmowanych leków mogą

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

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

świadczyć o uszkodzeniu systemu obronnego jelit. Do takich objawów należą przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu, drażliwość, bóle
głowy i mięśni, a nawet depresja.

Sanprobi Super Formula jest także polecany u osób, które stosują diety odchudzające, a w szczególności diety bogatobiałkowe, a także
w przypadku spożywania produktów charakterystycznych dla tzw. „diety zachodniej” bogatej w tłuszcze, białka pochodzenia
zwierzęcego i cukier.
Sposób użycia:  Zalecane dawkowanie preparatu to 2–4 kapsułki na dobę dla dzieci i dorosłych powyżej 12 roku życia oraz 1–2 kapsułki
na dobę dla dzieci od 3 do 12 roku życia. Preparat można spożywać niezależnie od posiłku, popijając umiarkowaną ilością niegazowanej,
przegotowanej lub mineralnej wody.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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