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Lactostad Immuno
Czym charakteryzuje się preparat Lactostad Immuno?
Probiotyki (według definicji WHO – Światowej Organizacji Zdrowia) to żywe
drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na
zdrowie gospodarza.
Suplement diety Lactostad Immuno stanowi połączenie dwóch różnych szczepów
bakterii Lactobacillus plantarum (CECT 7315 oraz 7316).
Wywiera on pozytywny wpływ na układ immunologiczny.
Co znajduje się w kapsułce preparatu Lactostad Immuno?
Każda kapsułka zawiera minimum 1 x 109 cfu/kapsułkę szczepów probiotycznych (cfu –
minimalna liczba żywych bakterii pod koniec okresu trwałości produktu).
Każda kapsułka zawiera przynajmniej 50% zalecanego dziennego spożycia 5 witamin i
2 minerałów.
W jakim celu należy stosować preparat Lactostad Immuno?
Układ immunologiczny pełni ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia
organizmu, chroniąc organizm przed zewnętrznymi jak i wewnętrznymi zagrożeniami.
Część układu immunologicznego występująca w obrębie jelit jest najistotniejszym
elementem składowym układu odpornościowego człowieka. Bakterie kwasu
mlekowego jako główny składnik flory bakteryjnej przewodu pokarmowego wspierają
właściwe funkcjonowanie układu immunologicznego, przyczyniając się dodatkowo do
ograniczenia aktywności szkodliwych patogenów, syntezy niezbędnych witamin oraz
zwiększenia enzymatycznej aktywności śluzu pokrywającego nabłonek ściany jelit.
Stosowanie witamin i mikroelementów jest jednym z elementów zapewniających
właściwe funkcjonowanie układu immunologicznego. Niedobór tych substancji może
wpłynąć negatywnie na mechanizmy odpowiedzi immunologicznej zarówno
komórkowej jak i humoralnej.
Jak działa preparat Lactostad Immuno?
Szczepy bakteryjne zawarte w preparacie Lactostad Immuno wykazują działanie
antagonistyczne w stosunku do patogenów oraz innych mikroorganizmów
chorobotwórczych. Jednocześnie nie wywierają one negatywnego wpływu na naturalną
florę bakteryjną przewodu pokarmowego, przyczyniając się do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego.
Witamina B9, B6, B12, A oraz C a także minerały: cynk oraz selen pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina B12 oraz Witamina
C przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Ponadto,
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
W jaki sposób należy przyjmować preparat Lactostad Immuno?
Należy przyjmować jedną kapsułkę dziennie, podczas posiłku.
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów należy stosować 1 kapsułkę przez co
najmniej 2 tygodnie.
Jakie inne składniki wchodzą w skład preparatu Lactostad Immuno?
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Substancja wypełniająca: maltodekstryna (E-1400); substancje przeciwzbrylające: talk,
dwutlenek krzemu (E-551); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza
(E-464); barwnik: dwutlenek tytanu (E-171).
OSTRZEŻENIA:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
W przypadku przyjmowania leków wpływających na poziom cholesterolu, należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Preparat Lactostad Immuno nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety
i zdrowego trybu życia.
Należy przechowywać
w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25˚C.
Przechowywać z dala od światła dziennego.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.
Termin ważności dotyczy produktu właściwie przechowywanego, w niezniszczonych
opakowaniach.
PRZECIWWSKAZANIA:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie probiotyków nie jest zalecane u osób z zaburzeniami odporności. W
przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Wytwórca:
AB-Biotics, SA
Parc de Recerca UAB – Campus UAB
Edificio Eureka – Despacho P2M1
08193 Bellaterra (Barcelona)
Hiszpania
Informacji o produkcie udziela:
Stada Poland Sp. z o.o.
Aleja 3 Maja 6
05-501 Piaseczno
Tel. +48 22 737 79 20

