
SABIDOFILUS FORTE 

Supliment alimentar pe bază de Lactobacillus acidophylus și Lactobacillus rhamnosus, două tulpini bacteriene benefice pentru 

susținerea funcționării normale a sistemului imunitar și tractului digestiv. Fiecare capsulă conține 4.000 milioane de celule vii. 100% 

Vegetal, fără gluten, lactoză și amidon. 

Lactobacillus sunt grupați într-o serie de specii bacteriene care se găsesc în mod obișnuit în tractul digestiv uman și contribuie la buna 

lui funcționare. În momentele în care aceste bacterii sunt debilitate prin schimbări bruște de dietă sau atacate de medicamente 

antibiotice, SABIDOFILUS FORTE ajută la înlocuirea celor pierdute. 

Flacon cu 60 capsule a câte 495 mg        Cantitate netă. 29,7 g 

Ingrediente: Maltodextrină, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophylus, agent antiaglomerant: stearat de magneziu și acid L-

ascorbic/ Vitamina C. Capsulă din celuloză. Alergeni: 0. 

Mod de utilizare: Adulți și copii: 2 capsule pe zi. În mod normal, luați câte 1 capsulă înainte de micul dejun și 1 capsulă înainte de 

cină. Dacă sunteți pe parcursul unui tratament antibiotic, nu mai respectați regula anterioară ci luați 1 capsulă în prima parte a zilei și 

încă 1 capsulă în cea de a 2a parte, respectând precauția ca acestea să fie consumate cu cel puțin 3 ore înainte de dozele de 

antibiotic. 

2 capsule aduc: 5.600 milioane de UFC* de Lactobacillus rhamnosus și 2.400 milioane de UFC* de Lactobacillus acidophilus.* Unități 

Formatoare de Colonii. 

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic! Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil 

de viață sănătos! A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici! Condiții de păstrare: la loc uscat și aerisit. 

Precauții: a nu se consuma produsul dacă inelul de securitate al capacului este rupt! 

Producător: Cia De Productos Naturales Lleo - Spania. 

Deținător notificare și Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. Tel 0721 328509 sau 

www.depozitbio.ro 

Notificat la CRSP Cluj Nr.   Lot.....   A se consuma, de preferinta, inainte de sfarsitul lunii.............. 


