Lactofit
DOPLNĚK STRAVY

Pro zdravé nastartování našeho trávení!
Lactobacily s:
•
•
•
•
•
•
•

vlákninou
vitaminem C
chromem
zinkem
10 kmenů střevních bakterií
12 miliard aktivních buněk v jedné tobolce
acidorezistentní tobolka zaručuje průchod aktivním buňkám až do tenkého střeva

Obsah
v 1 tobolce
Lactobacillus acidophillus 9,1 mld. KTJ*
Lactobacillus rhamnosus 462,5 mil. KTJ*
Lactobacillus casei
462,5 mil. KTJ*
Lactobacillus plantarum 462,5 mil. KTJ*
Lactobacillus fermentum 462,5 mil. KTJ*
Lactobacillus bulgarius 462,5 mil. KTJ*
Bifidobacterium infantis 462,5 mil. KTJ*
Bifidobacterium bifidum 462,5 mil. KTJ*
Bifidobacterium longum 462,5 mil. KTJ*
Bacillus coagulans
200 mil. KTJ*
Inulin
150 mg
Vitamin C
40 mg
Zinek
5 mg
Chrom
20 µg
*KTJ – kolonie tvořící jednotka
** DDD – doporučená denní dávka

DDD** v 1 tobolce
50 %
50 %
50 %

Doporučené dávkování: 2x denně 1 tobolka, nejlépe po jídle, zapít dostatečným množstvím
vody.
Obsah: 40 tobolek
Hmotnost: 14,8 g
Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotách +5 do +25 °C, po otevření uchovávejte
v chladničce. Ukládat mimo dosah dětí!
Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy.

Vitamin C přispívá k
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udržení normální funkce imunitního systému
normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní,
kůže a zubů
normálnímu energetickému metabolismu
normální činnosti nervové soustavy
normální psychické činnosti
normální funkci imunitního systému
ochraně buněk před oxidativním stresem
snížení míry únavy a vyčerpání
regeneraci redukované formy vitaminu E

Zinek přispívá k
•
•
•
•
•
•
•
•
•

normálnímu metabolismu kyselin a zásad, sacharidů, makroživin, mastných kyselin,
vitaminu A
normálním rozpoznávacím funkcím
normální syntéze DNA
normální plodnosti a reprodukci
normální syntéze bílkovin
udržení normálního stavu kostí, vlasů, nehtů, pokožky, zraku
udržení normální hladiny testosteronu v krvi
normální funkci imunitního systému
ochraně buněk před oxidativním stresem

Chrom přispívá k
•
•

normálnímu metabolismu makroživin
udržení normální hladiny glukózy v krvi

