NBL PROBIOTIC GOLD
NBL Probiotic GOLD probiyotik mikroorganizma, lif ve vitamin içeren takviye edici
gıdadır. NBL Probiotic Gold, 5 ve 20 saşe içeren ambalajlarda piyasada bulunmaktadır.
Probiyotik mikroorganizmalar sindirim sitemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini
desteklemeye yardımcı olur.
Ürün Profili

Günlük alım dozu

(1 saşe = 2 g toz)
Lif

%BRD*

(1 saşe)
962.825 mg

Fruktooligosakkarit
Polidekstroz
Probiyotik mikroorganizma

2.5x109 kob

Enterococcus faecium
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium bifidum
Vitamin C (L-askorbik asit)

75 mg

%94

Vitamin E

7.5 mg

%63

Vitamin A

600.6 ㎍ RE

%75

1.9844 mg

%142

1.6 mg

%114

1.404 mg

%128

Vitamin B6 (Piridoksin hidroklorür)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B1 (Tiamin hidroklorür)
* BRD: Günlük beslenme referans değeri

İçindekiler: Fruktooligosakkarit, polidekstroz, laktuloz, portakal tadında toz, vitamin
C, portakal aroması, vitamin E, süt aroması, topaklanmayı önleyici (yağ asitlerinin
magnezyum tuzları), Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, vitamin A, vitamin B6,
vitamin B2, vitamin B1.
Net Miktar: 2 g x 5 Saşe/kutu ve 2 g x 20 Saşe/kutu
Kullanım önerisi: Günde 1 kez sabah veya akşam yemekle beraber veya yemekten
sonra gıda, su, süt ya da yoğurt ile karıştırılarak kullanılır. Tavsiye edilen günlük alım
dozunu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Bu takviye
edici gıda yetişkinlere yöneliktir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Hamilelik
ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza
danışın. Açılmış ve üzerinde fiyat kupürü olmayan ambalajları satın almayın.

Süt ve süt ürünleri içerir. Süt ve süt ürünlerine karşı alerjiniz varsa bu ürünü
kullanmayın.

İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayın.
Üretim Yeri: Cell Biotech Co., Ltd.
397, Aegibong-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 415-872, Güney Kore
İthalatçı: Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Ümraniye 34768 İstanbul
Menşe Ülke: Güney Kore
KDV dahil perakende satış fiyatı 5 saşe için 16 TL ye 20 saşe için 42 TLdir. Sadece
eczanelerde satılır.

