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Lactobacillus acidophilus Naturlider està recomanat per a aquelles persones la flora intestinal de les quals
està  desequilibrada  a  causa  de  la  presa  d'antibiòtics  orals,  l'estrès,  càndida,  viatges  a  l'estranger,
afeccions de l'intestí associades amb l'edat ia problemes del sistema immunitari.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix el Lactobacilus acidophilus Naturlider?

Lactobacilus  acidophilus  Naturlider  és  un complement  alimentari  necessari  durant  períodes d'estrès,
viatges, malaltia, canvis en la dieta o ingesta d'antibiòtics, els bacteris perjudicials poden de vegades
guanyar terreny a les beneficioses.
Lactobacillus acidophilus Naturlider és un probiòtic entre les seves propietats, cal destacar que ajuda al
benestar  digestiu  en  promoure  la  colonització  intestinal  per  agents  beneficiosos,  és  suport  en  casos  de
diarrea, ajuda per evitar el restrenyiment perquè regula la funció intestinal i reforça les defenses naturals
de l'organisme .

Quins són els ingredients del Lactobacillus acidophilus Naturlider?

Els ingredents per càpsula del Lactobacillus acidophilus Naturlider són:

Lactobacillus acidophilus 5 x 108 ufc/g 250 mg
agent de recobriment (hidroxipropilmetilcalulosa*)
agent de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina), aigua purificada* i gelificant (goma gellà*)
*Components de la càpsula.

Quines són les propietats del Lactobacilus acidophilus Naturlider?

Les propietats del Lactobacilus acidophilus Naturlider són:

Ajuda al benestar digestiu en promoure la colonització intestinal per agents beneficiosos.
Suport en casos de diarrea.
Ajuda per evitar el restrenyiment.
Regula la funció intestinal.
Reforça les defenses naturals de lorganisme.
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Per què serveix Lactobacilus acidophilus Naturlider i quan està indicat?

Lactobacilus  acidophilus  està  indicat  per  a  aquelles  persones  la  flora  intestinal  de  les  quals  està
desequilibrada  a  causa  de:
- Presa d'antibiòtics orals
- Estrès
- Càndida
- Viatges a l'estranger
- Afeccions de l'intestí associades a l'edat.
� Problemes del sistema immunitari.

Quina és la dosi recomanada de Lactobacilus Naturlider?

La dosi recomanada de Lactobacilus Naturlider és una càpsula al dia, abans del menjar.
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