Pearls YBTM
10 kapsúl
Charakteristika: Výživový doplnok. Neobsahuje laktózu.
Obsah: 10 kapsúl (1,6 g)
Zloženie: 1 kapsula obsahuje: 1 miliarda CFU* (Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus,
L. plantarum), palmový olej nehydrogenovaný, frakcionovaný (spevňujúca látka), rybacia želatína
z tilapie (želírujúca látka), glycerol (zvlhčovadlo), sójový lecitín (emulgátor), pektín (zahusťovadlo).
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsulu denne zapiť vodou alebo obľúbeným nápojom.
Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Nežujte, nedrvte. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Upozornenie: Výživový doplnok nie je náhradou rozmanitej stravy. Pokiaľ užívate lieky, poraďte sa
pred použitím so svojím lekárom. Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov.
Skladovanie: Uskladňujte na chladnom, suchom mieste pri teplote do 25 °C. Uchovávajte mimo
dosahu a dohľadu detí.
Distribúcia: Schwabe Slovakia s.r.o., Ulica 29. augusta 36/A, SK-811 09 Bratislava 1, tel./fax: +421 2
52 924 583, e-mail: info@schwabe.sk, www.schwabe.sk
Vyrobené v Japonsku exkluzívne pre Nature’s Way Brands, LLC, Green Bay, WI 54311 USA
*CFU – počet jednotiek baktérií, ktoré tvoria kolónie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pearls YBTM
30 kapsúl
 špeciálne kapsuly vyrobené v Japonsku patentovanou True DeliveryTM technológiou, ktorá používa
zdokonalený trojvrstvový softgel, aby vo vnútri ochránil aktívne telu prospešné bakteriálne kmene
pred teplom, vzduchom, vlhkosťou a žalúdočnou kyselinou na maximalizáciu ich prežitia a
dostupnosti v čreve
 stačí 1 malá kapsula denne
 možnosť užiť kedykoľvek
 nie je nutné skladovať v chladničke
Charakteristika: Výživový doplnok. Neobsahuje laktózu. Obsah: 30 kapsúl (4,8 g)
Zloženie: 1 kapsula obsahuje: 1 miliarda CFU* (Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus, L.
plantarum), palmový olej nehydrogenovaný, frakcionovaný (spevňujúca látka), rybacia želatína
z tilapie (želírujúca látka), glycerol (zvlhčovadlo), sójový lecitín (emulgátor), pektín (zahusťovadlo).
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsulu denne zapiť vodou alebo obľúbeným nápojom. Môže sa užívať
s jedlom alebo bez jedla. Nežujte, nedrvte. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Upozornenie: Výživový doplnok nie je náhradou rozmanitej stravy. Pokiaľ užívate lieky, poraďte sa
pred použitím so svojím lekárom. Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov.
Neobsahuje sacharózu, kvasnice, lepok, kukuričný škrob, pridané farbivá, parfumy ani konzervačné
látky.
Skladovanie: Uskladňujte na chladnom, suchom mieste pri teplote do 25 °C. Uchovávajte mimo
dosahu a dohľadu detí.
Distribúcia: Schwabe Slovakia s.r.o., Ulica 29. augusta 36/A, SK-811 09 Bratislava 1, tel./fax: +421 2
52 924 583, e-mail: info@schwabe.sk, www.schwabe.sk
Vyrobené v Japonsku exkluzívne pre Nature’s Way Brands, LLC, Green Bay, WI 54311 USA
Šarža: uvedená vedľa symbolu Lot. Použiteľnosť do: uvedená vedľa textu Best before end.
Viac informácií nájdete na www.pearlslife.eu, www.schwabe.sk.
Prípravok bol odborne posúdený Úradom verejného zdravotníctva SR.
*CFU – počet jednotiek baktérií, ktoré tvoria kolónie

