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Estabiom Pregna Suplement diety 20 sztuk
 

Cena: 43,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Estabiom Mama to wyjątkowy suplement diety, który został stworzony z myślą o kobietach w ciąży i karmiących piersią. Formuła oparta
na trzech szczepach bakterii z rodzaju Lactobacillus, inulinie oraz witaminie D w postaci cholekalcyferolu, zapewnia kompleksowe
wsparcie dla organizmu kobiety i jej dziecka. Bakterie kwasu mlekowego, w tym szczep jelitowy Lactobacillus rhamnosus GG oraz dwa
szczepy bakterii ginekologicznych, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz pomagają w utrzymaniu
zdrowej mikroflory bakteryjnej. Inulina działa jak prebiotyk, pobudzając rozwój pożytecznych bakterii i przyczyniając się do utrzymania
ich liczby na odpowiednim poziomie.
Witamina D, która również jest obecna w preparacie, pełni ważną rolę w utrzymaniu zdrowia kości i zębów oraz prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego. Dzięki temu, Estabiom Mama może wpłynąć na zwiększenie odporności organizmu kobiety i
dziecka na choroby oraz wspomóc ich ogólną kondycję. Co ważne, szczepy bakterii zawarte w suplemencie są odporne na działanie
kwasów żołądkowych oraz enzymów trawiennych, co oznacza, że mogą przetrwać w trakcie drogi przez przewód pokarmowy i dotrzeć
do jelit, gdzie pełnią swoje funkcje.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne jest często zalecana w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią ze względu na zwiększone
zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze i witaminy.

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.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Dodatkowe informacje
Preparat jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie wymaga przechowywania w lodówce.
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