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Dr.OHHIRA® Standard 10 kapsułek
 

Cena: 47,00 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy 1-3 dni robocze

Opakowanie 10 kapsułek

Postać kapsułka

Producent BioBank Co.Ltd., Japonia

Rejestracja

Zastosowanie Probiotyk / Prebiotyk

Opis produktu
 

Fermentowany ekstrakt roślinny OM-X® zawiera w składzie dużą ilość błonnika, aż z 15 różnych roślin: owoców, jagód, warzyw,
grzybów, alg , wodorostów morskich. Ich różnorodność tworzy korzystne środowisko dla naszej indywidualnej mikroflory jelit. Ekstrakt
ten zawiera również ponad czterysta metabolitów biogennych (postbiotyków).
Formuła oparta o tradycyjny japoński proces fermentacji stanowi UNIKATOWE POŁĄCZENIE:
• Probiotyków – przyjaznych bakterii pomagających w trawieniu żywności i wspierających odpowiedź immunologiczną. Każdy szczep
bakterii wv probiotyku OMX posiada Paszpot Probiotyczny.
• Pożywki prebiotycznej – sfermentowane składniki roślinne odżywiające probiotyki.
• Kwasów organicznych i innych składników – kwasy organiczne wyrównujące pH wraz z naturalnie występującymi witaminami,
minerałami, enzymami i aminokwasami mającymi pozytywny wpływ na zdrowie.
Kompleks 12 szczepów bakterii kwasu mlekowego jest wytwarzany w drodze naturalnej fermentacji i dojrzewania różnych roślin wraz z
kulturami probiotycznymi. Fermentacja jest prowadzona bez stosowania obróbki termicznej, zatem w kapsułce kryje się prawdziwy cud
natury!
Dr.Ohhira to preparat synbiotyczny , z paszportem probiotycznymi, zawierający kompozycję 12 żywych szczepów bakterii
probiotycznych w połączeniu z fermentowanym ekstraktem roślinnym będącym prebiotykiem oraz metabolitami biogennymi
stanowiącymi postbiotyk:
Lactobacillus acidophilus La-14
Streptococcus thermophilus NBRC 3071
Bifidobacterium longum BB 536
Bifidobacterium breve ss. Breve M-161
Bifidobacterium infantis ss. Infantis M-63
Bifidobacterium lactis BI-04
Lactobacillus brevis NBRC 3345
Lactobacillus bulgaricus NBRC 13953
Lactobacillus casei ss. Casei TO-A
Lactobacillus fermentum NBRC 3071
Lactobacillus helveticus ss. NBRC 3809
Lactobacillus plantarum TO-A.

Wskazania
Ten wyjątkowy japoński produkt pomoże szybko przywrócić mikroflorę jelitową, a błonnik zapewni, że dobre bakterie będą miały
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pożywienie i sprzyjające środowisko. Wysokiej jakości probiotyki są potrzebne nie tylko jelitom – są strażnikiem całego ciała,
wzmacniając odporność i zapobiegając wielu dolegliwościom.

Właściwości
Kompleks 12 szczepów bakterii kwasu mlekowego : - wspiera odbudowę mikroflory jelitowej - utrzymuje zdrowe PH jelit

zwiększa przyswajanie składników odżywczych z żywności i wspomaga trawienie
wpływa na poprawę funkcji trawiennych wątroby
wzmacnia układ odpornościowy w przypadku nawracających infekcji i alergii
zapobiega biegunce podróżnych
przeciwdziała zespołowi nieszczelnego jelita
zapobiega rozwojowi wirusów i bakterii chorobotwórczych
poprawia ogólny stan zdrowia
wpływa na dobre samopoczucie

PREBIOTYKI: fermentowane warzywa ,owoce ,glony i wodorosty ,które stymulują wzrost ,namnażnie się i rozwój szczepów bakterii .
POSTBIOTYKI : to matabolity bakterii probiotycznych, są to funkcjonalne związki bioaktywne ,ktłore powstają w procesie fermentacji
dokonywanej przez bakterie zasiedlające jelito grube.

Składniki
Ekstrakt OM-X® (oligosacharydy, ekstrakt owocowy ze śliwy domowej (Prunus domestica ) 1:1, ekstrakt z liści szpinaku warzywnego
(Spinacia oleracea) 1:1, ekstrakt z owoców kolcowoju chińskiego (Lycium chinense) 1:1, proszek z grzybów shiitake (Lentinula edodes),
proszek z liści i łodyg ciemnej odmiany rzepy właściwej (Brassica rapa var. perviridis), ekstrakt z owoców fikusa pospolitego (Ficus
carica) 1:1, ekstrakt z owoców borówki rózgowatej oraz dzikiej (Vaccinium australe) 1:1, ekstrakt z owoców truskawki chińskiej (Myrica
rubra) 1:1, ekstrakt z owoców drzewka yuzu (Citrus junos) 1:1, proszek z pieczarki brazylijskiej (Agaricus blazei), proszek z żagwicy
listkowatej (Grifola frondosa), proszek z łodyg i liści wodorostów (Hizikia fusiformis, Undaria pinnatifida, Laminaria japonica), żywe
kultury bakterii kwasu mlekowego: B.breve M-16V, B.infantis M-63, B.longum BB536, B.lactis Bl-04, L.acidophilus La-14, L.brevis NBRC
3345, L.bulgaricus NBRC 13953, L.casei TO-A, L.fermentum NBRC 3071, L.helveticus NBRC 3809, L.plantarum TO-A, S.thermophilus
NBRC 13957), żelatyna, substancja wypełniająca olej z nasion krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), substancja utrzymująca
wilgoć glicerol, proszek z wodorostów (Lithothamnion calcareum), emulgator mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, barwnik karmel
amoniakalno-siarczynowy.

Jedna kapsułka zawiera:

  318mld jednostek tworzących kolonię żywych dobrych bakterii,
 Fermentowany ekstrakt roślinny, zawierający:

- 54,2mg OWOCÓW (śliwki, figi, mandarynki, woskownica czerwona),
  - 18,6mg WARZYW (szpinak ogrodowy, komatsuna),
  - 8,9mg GRZYBÓW (grzyby shiitake, grzyby maitake, agaricus blazei),
  - 7,9mg JAGÓD (jagody goji, borówki),
  - 6mg WODOROSTÓW I ALG.

Sposób użycia
Dzieciom od 3 roku życia oraz dorosłym zaleca się zażywanie po 1-2 kapsułki dziennie, popijając wodą, najlepiej wieczorem.

Ważne
Zaleca się nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Wszystkie składniki ziołowe są uprawiane w japońskiej naturze.
• Nie zawiera sztucznych dodatków, chemikaliów, konserwantów, barwników, przypraw, produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, pestycydów ani herbicydów • Nie zawiera GMO.
• Nie zawiera produktów mlecznych. Bezglutenowy i hipoalergiczny.
• Nie zawiera dopingu, czyli substancji czasowo zwiększających aktywność fizyczną lub umysłową organizmu.
• Odpowiedni dla wegan

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym, niedostępnym dla dzieci miejscu. Nie wymaga przechowywania w
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chłodziarce. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Producent
BioBank Co.Ltd., Japonia 

Dystrybutor
UAB "Giantera" , p.d. 220,LT - 76001 Šiauliai, Litwa
 

Galeria
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