Bifico

– prawdziwy probiotyk, prawdziwa czekolada

OPIS : BIFICO to suplement diety w postaci pysznych czekoladek, które zawierają opatentowany szczep bakterii probiotycznych GANEDEN
BC30 (Bacillus coagulans GBI-30, 6086), do stosowania przez dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia w trakcie i po terapii antybiotykowej
lub jako uzupełnienie diety.
Dostępne jest w 3 wariantach :

Bifico (dla dorosłych) – na bazie czekolady mlecznej

Bifico Junior (dla dzieci) - na bazie czekolady mlecznej

Bifico Active (dla aktywnych) na bazie czekolady gorzkiej
BIFICO wywiera korzystny wpływ na organizm poprzez utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej jelit. Zastosowany w nim unikalny szczep
bakterii GANEDEN BC30 (Bacillus coagulans GBI-30, 6086) to probiotyk w formie przetrwalników – jest odporny na temperaturę i
niekorzystne warunki przechowywania. Dzięki wysokiej odporności na działanie kwasów żołądkowych i żółci GANEDEN BC30 zapewnia
bardzo wysoką przeżywalnośd bakterii w drodze do jelit.
BIFICO zawiera także inulinę, prebiotyk który jest pożywką stymulującą namnażanie pozytywnych dla zdrowia szczepów bakterii. Dzięki
inulinie bakterie probiotyczne mają właściwe warunki rozwoju i utrzymują wysoką aktywnośd.
BIFICO w postaci czekolady dostarcza do organizmu witaminy A, B, C, D, E oraz wapo, żelazo, magnez, potas i cynk.
WŁAŚCIWOŚCI : Bakterie GANEDEN BC30 mają korzystny wpływ na układ pokarmowy człowieka, w szczególności :

wspierają działanie układu odpornościowego

utrzymują równowagę mikroflory jelit w trakcie i po antybiotykoterapii

chronią przed rozprzestrzenianiem się bakterii patogennych w jelitach

wspierają układ trawienny i wchłanianie składników odżywczych

zmniejszają dolegliwości brzuszne i wzdęcia

redukują zmęczenie mięśni i przyspieszają ich regenerację po wysiłku
ZAWARTOŚD PROBIOTYKU W PRODUKCIE :
Zawartośd bakterii Bacillus coagulans GBI-30 6086 :

Jedna czekoladka BIFICO Junior zawiera 0,5 miliarda żywych kultur bakterii / CFU

Jedna czekoladka BIFICO Active zawiera 1 miliard żywych kultur bakterii / CFU

Jedna czekoladka BIFICO zawiera 1 miliard żywych kultur bakterii / CFU
(CFU – colony forming unit, jednostka formowania kolonii)
ZALECANE SPOŻYCIE :

BIFICO Junior – dzieci od 3 do 12 lat 1 czekoladka dziennie. Dzieci powyżej 12 lat i dorośli 1-2 czekoladek dziennie. W przypadku
terapii min. 2 godziny przed lub po zażyciu antybiotyku.

BIFICO i BIFICO Active – dzieci od 3 do 12 lat 1 czekoladka dziennie. Dzieci powyżej 12 lat i dorośli 1-2 czekoladek dziennie. W
przypadku terapii min. 2 godziny przed lub po zażyciu antybiotyku.
Nie stosowad w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
OSTRZEŻENIE : Nie przekraczad dawki zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może byd stosowany jako zamiennik
zróżnicowanej diety.
SKŁAD : Masa kakaowa, cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, lecytyna sojowa, Bacillus coagulans GBI039 6086, inulina, wanilia.
Alergeny : mleko, laktoza, soja.
WARTOŚD ODŻYWCZA / ENERGETYCZNA :
Wartośd odżywcza
Wartośd energetyczne
Węglowodany
w tym cukry
Tłuszcze
w tym kwasy tłuszczowe
Białko
Sól
Inulina
Bacillus coagulans BC-30 6086

w 1 czekoladce 5 g
29 kcal/120 kJ
2,4 g
2,2 g
1,9 g
1,2 g
0,4 g
<0,01 g
0,0175 g
500 mln CFU BIFICO Junior
1 milard CFU BIFICO Active, BIFICO

w 100 g produktu
576 kcal/2398 kJ
47,2 g
44,1 g
38,7 g
24,9 g
8,0 g
0,1 g
0,25 g
6 miliardów CFU BIFICO Junior
12 miliardów CFU BIFICO Active, BIFICO

CFU – jednostka tworzącą kolonię bakterii
ZAWARTOŚD OPAKOWANIA : Opakowanie zawiera 12 sztuk czekoladek probiotycznych.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA : Przechowywad w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, nie wymaga przechowywania w lodówce.
PRODUCENT : BARS Halina Kalemba, ul. Kurpioskiego 33d, 64-140 Włoszakowice

