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Zdrovit Lacium Forte
20 kapsułek

żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Do stosowania dietetycznego w:
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- biegunce podróżnych,
- biegunkach występujących w żywieniu
dojelitowym,
- dolegliwościach związanych z IBS - zespół
jelita drażliwego.

10 miliardów

probiotyków
Zdrowy układ pokarmowy człowieka dla
prawidłowego funkcjonowania potrzebuje
odpowiedniego składu i odpowiedniej
ilości ﬂory mikrobiologicznej w jelitach.
Zdarzają się jednak sytuacje, gdy dochodzi
do zaburzenia ﬂory bakteryjnej. Najczęściej
powodem są: zła dieta, antybiotykoterapia,
nieprawidłowa higiena. Wymienione
czynniki zaburzają równowagę między
dobroczynnymi bakteriami probiotycznymi a chorobotwórczymi. W takich wypadkach koniecznie należy zadbać o uzupełnienie prawidłowej ﬂory bakteryjnej, która
zapewni prawidłowe funkcjonowanie jelit.
Produkty probiotyczne to preparaty
zawierające ściśle zdeﬁniowane żywe
drobnoustroje w odpowiedniej ilości,
wpływające na mikroﬂorę określonego
miejsca w ludzkim ustroju i dzięki temu
wywierające korzystny efekt zdrowotny.

1 kapsułka
zawiera:

2 kapsułki
zawierają:

Saccharomyces
boulardii

10 mld
5 mld
(5 x 109 CFU*) (10 x 109 CFU*)

Bakterie
probiotyczne

10 mld
5 mld
(5 x 109 CFU*) (10 x 109 CFU*)

Biﬁdobacterium 50%
breve BR03

50%

Lactobacillus
50%
plantarum LP01

50%

Inulina

135 mg

270 mg

* CFU - z ang. Colony Forming Unit
- jednostka tworząca kolonie (pojedyncza komórka)

Składniki:
Saccharomyces boulardii, inulina,
składnik otoczki: hydroksypropylometyloceluloza, mieszanka lioﬁlizowanych bakterii
probiotycznych (Biﬁdobacterium breve
BR03, Lactobacillus plantarum LP01),
substancja żelująca: guma Gellan, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, barwnik: E171.

Zalecana dzienna porcja
do spożycia:
1-2 kapsułki. Stosować przed posiłkiem lub
w czasie posiłku. Popić letnią wodą.
Wartość
odżywcza
Wartość
energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy
tłuszczowe
nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól

100 g
1093 kJ/
260 kcal
5,3 g

1 kaps.
5 kJ/
1 kcal
<0,5 g

2 kaps.
11 kJ/
3 kcal
<0,5 g

5,3 g
5,6 g
2,9 g
19 g
0,008 g

<0,5 g
<0,5 g
<0,5 g
<0,5 g
<0,5 g

<0,5 g
<0,5 g
<0,5 g
<0,5 g
<0,5 g

Ważne informacje:
Przeznaczony do stosowania u osób
dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia pod
nadzorem lekarza. Produkt nie jest odpowiedni do stosowania pozajelitowego.
Produkt nie jest odpowiedni do stosowania
jako jedyne źródło pożywienia i nie może
zastępować prawidłowej diety.
Bakterie probiotyczne są wrażliwe na
działanie wilgoci oraz działanie kwasu
żołądkowego, dlatego wymagają zarówno
właściwego przechowywania jak i odpowiedniej formy podania.
Aby zapewnić jak najlepszą jakość
produktu Zdrovit Lacium Forte oraz
możliwość dotarcia bakterii do jelit
w postaci niezmienionej, zastosowano
specjalny rodzaj kapsułek DRcaps®.
Kaspułki DRcaps® są odporne na działanie kwasu żołądkowego, chronią bakterie
przed wilgocią oraz są bezsmakowe
i bezzapachowe, aby komfort ich stosowania był jeszcze większy. Dodatkowo
posiadają certyﬁkaty produktu odpowiedniego dla wegetarian oraz wegan.

Najlepiej spożyć przed końcem: data
i numer partii na spodzie opakowania
Jak przechowywać produkt:
Opakowanie w postaci tubki, dzięki
obecności substancji osuszającej w korku,
zwiększa trwałość i stabilność produktu
zapobiegając jego zawilgoceniu.
Przechowywać w lodówce, w temperaturze 2-8°C, w oryginalnym opakowaniu,
w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Po zakończeniu stosowania produktu,
należy pozbyć się pozostałości. Jeżeli
zachodzi taka konieczność, dopuszcza się
przechowywanie produktu w temperaturze poniżej 25°C przez maksymalnie 7 dni
bez negatywnego wpływu na zawartość.
substancja osuszająca
- bezpieczeństwo przechowywania

Przedłużone uwalnianie
rozpad po 45min vs. 15 min.
standardowa kapsułka.
Kapsułki
- bezpieczne
dotarcie bakterii do jelit

znak towarowy użyty
na licencji

Producent:
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

405324/0

