
»  Baktérium kultúrákat tartalmazó étrend kiegészítő

»  20 Milliárd CFU (kolónia építő egység) kapszulánként

»  Ellenálló mikrokapszula tárolás

»  Inulin tartalommal

10 vékony- és vastagbél 
specifikus törzzsel

A PREMIUM GOODCARE FLORA 10 / 20
(30 és 100 kapszula) titka 

Átfogó baktérium-kombináció, mely rendkívül széles tartománnyal támogatja a bélflórát.
10 vékony- és vastagbél specifikus törzzsel. 20 milliárd CFU/kapszula + Inulin (FOS).

»   Megnövekedett igény esetén optimális ellátást nyújt
»   Hatékonysága lehetővé teszi az érdemi rövid távú alkalmazási időt
»   A vastagbélspecifikus bifidobaktériumok miatt különösen alkalmas 50 év feletti személyeknek

Összetevők: 
Összetevők: Baktériumkultúrák, Inulin. Térfogatnövelő szerek: Burgonyakeményítő.Csomósodást
és lesülést gátló anyagok: Növényi magnézium-sztearát, Antioxidánsok: Aszkorbinsav. Növényi 
cellulóz-kapszula. 

További összetevők:  
Bifidobaktériumok (B. bifidum, B. breve, B. longum), Laktobacilusok (L.acidophilus, L.casei, 
L.delbrueckii subsp. Bulgaricus, L. fermentum, L. rhamnosus, L.plantarum), Lactococcus lactis, 
összesen 20 x10 CFU/csatlakozó kapszula.
Fogyasztási ajánlás: 
Naponta 1-3 kapszula étkezés után.

A bélflóra fontossága az egészség 
és a jó közérzet szempontjából

A bélbaktériumok hatásmódja sokrétű, ezért fontos a stabil emésztőrendszer fenntartása:
»   feldolgozza és megemészti az ételeket
»   befolyásolja az immunrendszert
»   ellátja a szervezetet vitaminokkal (folsavak, B1, B3, B6, B12, K)
»   ellátja a bélhámot energiával (bélfal)
»   stimulálja a bélhámot
»   méregtelenít
»   felveszi a harcot a káros baktériumokkal
»   a bélflóra hatással van a testsúlyra, és szerepe van az elhízásban is

További információk:  www.premiumorvos.hu, www.goodcare.hu, +36 30 / 229 21 96
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A bélflórát támogató baktériumtörzsek kevés kivétellel nagyon érzékenyen reagálnak gyomor- és epeváladékokra és csorbul a metabolikus 
aktivitásuk a gyomor-bél-szakaszon.  Ezért minden PREMIUM GOODCARE FLORA készítményben található törzsnek átfogó teszteléseknél kell 
bizonyítania, hogy természetes ellenállása van a gyomor- és epeváladékkal szemben, és baktérium-szám-veszteség nélkül halad át a gyomron. 

»   Az anyagcsereaktivitás és baktérium-szám teljeskörű megőrzése a bélig
»   Maradandóság szempontjából a törzsek fölényes ellenállóképességűek a bélfal közeli részeken 
»   Gyomorsav rezisztens bevonatokat nem tartalmaz

A bélflórát támogató baktérium törzsek egyre inkább elvesztik életképességüket a tárolás során. Ennek megakadályozása érdekében a PREMIUM 
GOODCARE FLORA-ban lévő kultúrák mikrokapszulázottak.

»   Magasabb és szinte változatlan baktérium-szám (CFU) a teljes tárolási időszak alatt.
»   Tárolása szobahőmérsékleten is lehetséges bélflórát támogató baktérium-kombináció (úgynev. Multifajok)  
»   Változatos hatásmechanizmusok individuális törzsspecifikus tulajdonságok kihasználása által 
»   Szinergiák képződése egymástól függő metabolikus aktivitások és a nyálkahártyán való jobb tapadás által
»   Egyidejű hatás minden bélszakaszban vékony- és vastagbél specifikus baktériumnemzetségek által
»   Intenzív betelepülés a baktériumtörzsek kölcsönös növekedésének elősegítése által. 

PREMIUM GOODCARE FLORA 10|20 bélt támogató rostokat tartalmaz.
»   Fiziológiai vastagbél-baktériumok szelektív növekedésének elősegítése.

Tanulmányoknak megfelelően a telepképző egységek (CFU) magasabb koncentrációja a végtermékben. 

Legszélesebb körben hatékony az aktív, életképes baktériumok által (ellentétben a cellaösszetevőkkel és megölt mikroorganizmusokkal). 
»   Fennmaradás a bélben, immunmoduláció és antimikrobiális illetve bélprotektív metabolitok képzése

Oxigén- és vízgőzzel szemben ellenálló csomagolóanyag használata (Alu-alu-buborékfólia, indukciós, lezárt karton) állandó, fennmaradó
minőséget biztosít.

Alkalmas laktóz, élesztő és glutén érzékenységben szenvedőknek. Kényelmes kapszulaforma felnőtteknek. Kedvező ár-teljesítményarány.
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