PRODUKTINFORMATION

PB Assist® Jr

EUROPE

PRODUKTBESKRIVNING
PB Assist Jr är ett probiotiskt kosttillskott i pulverform utformat för barn eller vuxna som har problem med att svälja piller.
Den innehåller 5 miljarder levande celler från en unik blandning av sex olika probiotiska stammar, särskilt utvalda för
sina fördelar för barn. Dessa probiotika har blandats till ett välsmakande pulver som kan hällas direkt i munnen för ett
roligt och gott sätt att integrera probiotika i din dagliga rutin.*

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA
• Innehåller 5 miljarder levande celler från 6 oilka stammar av
bakterieflora, utvalda för både sin unika stabilitet vid rumstemperatur
och sina anmärkningsvärda förmågor att överleva de hårda och extrema
förhållandena med syra, alkalinitet och matsmältningsenzymer i
matsmältningssystemet
• Innehåller prebiotisk FOS (frukto-oligosakkarider) för att hjälpa till att
upprätthålla en hälsosam balans av välgörande magflora*
• Upprätthåller en sund balans av mikrofloran i tarmarna*
• Stödjer matsmältningssystemet och stärker immunförsvaret*
• Stödjer hälsan i magtarmkanalen, särskilt i tunn- och tjocktarmen*
• Stödjer optimerad matsmältning och absorption av näringsämnen*
• Användning av probiotika under barndomen kan vara ett sätt att främja
en sund balans av mikrofloran och stödja immunsystemet och
magtarmkanalens funktioner*
• Konsumtion av probiotika under barndomen skapar hälsofördelar och
kan stödja långsiktigt välbefinnande*
• Att upprätthålla en hälsosam magtarmkanal är också viktig för en
hälsosam funktion i hjärnan och nervsystemet*
• Främjar hälsosam funktion i lungor och andningsvägar*
• Bidrar till invärtes balans och stöd för njurarnas, urinblåsans och
urinvägarnas hälsa, samt för det kvinnliga reproduktionssystemet*

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Konsumera innehållet i en portionspåse dagligen. Häll innehållet i påsen i
munnen eller blanda med 125ml (4 oz) vatten, juice eller annan valfri
dryck och drick omedelbart. Blanda inte med varmt vatten. Det kan också
blandas med kall mat som yoghurt, smoothies, frukostflingor etc.

PB ASSIST® JR
30 PORTIONSPÅSAR
Artikelnummer: 34420001
Grossistpris: 25,50 € / 22,50 PV

*Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller bota någon sjukdom
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