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PROCTOLACT M SASZETKI 10 SASZETKI
 

Cena: 20,05 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 10 sasz.

POSTAĆ SASZETKI

PRODUCENT MIRALEX SP.Z.O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Suplement diety ProctoLact-M® przyczynia się do utrzymania prawidłowej równowagi mikroflory jelit oraz wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie przewodu pokarmowego – w szczególności końcowego odcinka tj. odbytu i odbytnicy.

Przywrócenie równowagi flory bakteryjnej jelit znacząco wpływa na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym układu
odpornościowego.

ProctoLact-M® zalecany jest:

w zaburzeniach mikroflory jelit, szczególnie w przypadku dolegliwości ze strony końcowego odcinka przewodu pokarmowego (odbytu i
odbytnicy), w trakcie i po stosowaniu antybiotyków, w trakcie podróży (np. do krajów egzotycznych), podczas biegunek, w tym biegunek
podróżnych.
Właściwości składników ProctoLact-M®:

ProctoLact-M® zawiera specjalnie dobraną kompozycję dwóch żywych szczepów bakterii probiotycznych – Lactobacillus rhamnosus
PL1 i Lactobacillus reuteri 5454, występujących naturalnie w mikroflorze przewodu pokarmowego człowieka.Szczepy te hamują
namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów, które są przyczyną zaburzeń prawidłowej pracy przewodu pokarmowego.

W badaniach in vitro potwierdzono szereg korzystnych właściwości szczepu Lactobacillus rhamnosus PL1:

działanie antagonistyczne w stosunku do bakterii powodujących stany zapalne odbytu i rozwój ran okołoodbytowych, takich jak
Enterococcus faecalis, patogenne szczepy Escherichia coli, Klebsiella spp., Streptococcus spp., oporność na kwas solny i sole żółci, co
umożliwia przeżywanie pasażu (przemieszczania się) przez żołądek i jelito cienkie, silne przyleganie (adhezja) do komórek nabłonka jelita
grubego, w tym odbytnicy i odbytu, ochrona błony śluzowej jelita grubego przed rozwojem stanu zapalnego.
Dodatkowym składnikiem suplementu diety ProctoLact-M® jest inulina – naturalny prebiotyk stymulujący namnażanie bakterii z rodzaju
Lactobacillus i obniżający pH treści jelitowej.

Źródło witaminy C:

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
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Dawkowanie i sposób użycia:

Zalecana dzienna porcja, zapewniająca poziom suplementacji niezbędny do uzyskania wymienionych korzyści zdrowotnych:

dzieci od 3. roku życia: 1 saszetka 1 raz dziennie, dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 saszetka 1-2 razy dziennie.
Stosować doustnie.

Zawartość saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody (ok. 100 ml), odczekać kilka minut, starannie wymieszać i wypić.

Mogący pojawić się osad jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.

Suplement diety ProctoLact-M® najlepiej spożywać w trakcie posiłku (zapewnia to wyższą przeżywalność bakterii zawartych w
preparacie).

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu odżywiania.

Czas stosowania:

Dla przywrócenia właściwej równowagi mikroflory jelit, w tym odbytnicy i odbytu – produkt powinien być stosowany nie krócej niż 10
dni.

Skład
substancja wypełniająca – maltodekstryna ziemniaczana; inulina z korzenia cykorii; liofilizowane żywe kultury bakterii (Lactobacillus
rhamnosus PL1 i Lactobacillus reuteri 5454); przeciwutleniacz – cytrynian sodu; aromat cytrynowy (naturalne substancje aromatyczne,
maltodekstryna ziemniaczana, glukoza, guma arabska, pektyna); substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; kwas L-
askorbinowy (witamina C).

Suplement diety ProctoLact-M® jest produktem bezglutenowym.

Produkt może być stosowany przez osoby z nietolerancją białek mleka lub laktozy.

Nie zawiera tłuszczu.

Wysoka zawartość błonnika pokarmowego.

Wartość odżywcza i energetyczna: w 100 g produktu w 1 saszetce (2 g) % RWS #
w 1 saszetce

Wartość energetyczna (energia) 1295 kJ / 308 kcal 25,98 kJ / 6,18 kcal 0,31 %
Tłuszcz
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone

(kwasy nasycone)

<0,01 g
<0,01 g

<0,01 g
<0,01 g

0 %
0%

Węglowodany
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– w tym cukry

– w tym alkohole wielowodorotlenowe

(poliole)

63,80 g
59,40 g

4,40 g

1,28 g
1,19 g
0,09 g

0,49 %
1,32 %

–

Błonnik
– w tym Inulina

25,10 g
25,00 g

0,50 g
500 mg

–
–

Białko 2,40 g 0,05 g 0,10 %
Sól 4,15 g 0,08 g 1,33 %
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 1,50 g 30 mg 37,50 %
Liofilizowane żywe kultury bakterii
Lactobacillus rhamnosus PL1 i Lactobacillus reuteri 5454

~100 mld CFU*

~2 mld CFU*

–

* CFU – jednostka tworząca kolonie bakterii (ang. colony forming unit)

1.  RWS – referencyjna dzienna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
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