Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

AC Zymes przyjazne bakterie

Cena : 77,00 zł

Cena promocyjna : 70,40 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

AC Zymes to preparat zawierający florę bakteryjną jelit który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu.
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stosować w kuracjach antybiotykowych jako produkt osłonowy
pomaga utrzymać w dobrej kondycji skórę
ma znaczenie w przypadku regularnych wypróżnień
jest potrzebny do rawidłowego zapachu z ust,
wspomaga prawidłowe trawienie
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Normalizuje skład mikroflory jelit:

Niewłaściwa dieta, stres, stosowanie antybiotyków, stany jelit - to tylko niektóre czynniki mogące
zaburzać w miarę stabilny skład flory jelitowej zdrowych ludzi. W wyniku tego dochodzi do obniżenia czy nawet
całkowitego wyeliminowania "przyjaznych mikroorganizmów", a tym samym powstania szeregu powikłań nie tylko ze
strony przewodu pokarmowego.
Warto więc odbudować i utrzymać korzystny skład mikroflory poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości żywych
bakterii kwasu mlekowego - Lactobacillus acidophilus, które są naturalnym składnikiem flory jelitowej
człowieka.
Nowoczesny preparat AC-Zymes dostarcza w jednej kapsułce aż dwa miliardy tych "dobrych", liofi- lizowanych
pałeczek kwasu mlekowego. Te specyficzne produkty, zwane probiotykami wpływają bardzo korzystnie na
funkcjonowanie całego naszego organizmu.
Codzienne, regularne przyjmowanie preparatu, zawierającego pałeczki kwasu mlekowego między posiłkami pomoze
nam utrzymać prawidłową pracę przewodu pokarmowego i jelita w czystości. Odporna na niszczące działanie kwasu
solnego żołądka forma kapsułki, w jakiej znajdują się dobroczynne bakterie, gwarantuje nam wysoką skuteczność
preparatu.
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Zapraszamy do przeczytania ciekawych artykułów na temat AC Zymes:
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Na przekór niestrawności
Rola mikroflory w jelicie grubym jako podstawa zdrowia
Pożyteczne bakterie
Niewłaściwa dieta
Zaparcia - męcząca dolegliwość
Acidophilus niezbędny element domowej apteczki
Grzybica - drożdżyca
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Informacje o produkcie

Opakowanie zawiera: 100 kapsułek
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Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie lub według zaleceń.
1 kapsułka zawiera:
●

Żywe kultury bakterii Lactobacilhus acidophilus 2 miliardy
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Opakowanie: 100 kapsułek
Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie na pusty żołądek

Dostępne opcje AC Zymes przyjazne bakterie
» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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