
SUPERPROBIOΕπαγγελματική ∆ύναμη
Συμπλήρωμα προβιοτικών με 8 στέλεχη, ανθεκτικό στα οξέα για την υποστήριξη ενός πλήρους φάσματος

20
∆ΙΣΕΚΑΤΤΟΜΥΡΙΑ 

ΦΙΛΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΨΟΥΛΑ 

Μια μεγάλη πηγή φιλικών βακτηρίων χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα, γαλακτοκομικά, λίπη και θερμίδες του γιαουρτιού!

Last updated: 01.08.17

Πληροφορίες Προϊόντος

Κάθε 230mg αποκλειστικού μείγματος χορτοφαγικής κάψουλας περιέχει:

Bifidobacterium breve PXN25 1,9 x 10⁸
Bifidobacterium infantis PXN27 5.3 x 10⁸
Bifidobacterium longum PXN30 7,9 x 10⁸
Lactobacillus acidophilus PXN35 3,5 x 10⁹
Lactobacillus bulgaricus PXN39 3,8 x 10⁸
Lactobacillus casei PXN37 1,5 x 10⁹
Lactobacillus rhamnosus PXN54 1,4 x 10⁹
Streptococcus thermophilus PXN66 3,8 x 10⁹

Σύνολο καταμέτρησης Βιώσιμων 4,0 χ 10⁹
20 δισεκατομμύρια βιώσιμων οργανισμών ανά κάψουλα

Συστατικά: Κάψουλα: υδροξυπροπυλομεθυλκυτταρίνη (HPMC), 
μαλτοδεξτρίνη (μη γενετικά μεταλλαγμένη), αντιπηκτικές ουσίες: 
στεατικό μαγνήσιο (φυτική πηγή), ζωντανό μείγμα βακτηρίων: 
Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium Breve, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
Longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus Bulgaricus (γάλα, σόγια).

Αλλεργιογόνα: Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά με έντονα 
γράμματα.  Περιέχει ίχνη σόγιας και γάλακτος (αυτά χρησιμοποιούνται 
ως μέσα για ανάπτυξη βακτηρίων) σε επίπεδα τα οποία δεν επηρεάζουν 
τα άτομα που πάσχουν από δυσανεξία στη λακτόζη.  

Προτεινόμενη Χρήση: Πάρτε 1 κάψουλα, 1-3 φορές την ημέρα πριν από 
τα γεύματα ή όπως συνιστάται από τον επαγγελματία υγείας. 
Εγγυημένη αντοχή για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Αυτό το 
προβιοτικό έχει ειδικά κατασκευαστεί για να είναι ανθεκτικό στη 
θερμότητα και, ως εκ τούτου, δεν απαιτεί ψύξη.

40 δοχεία 

1 κάψουλα!

ή...προβιοτικού γιαουρτιού 
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Important note: This product fact sheet is for professional use and 
contains guideline information only. A direct copy of the information 

contained within this factsheet MUST NOT be made or used for 
advertising purposes (whether on a website or otherwise).



Σχετικά με αυτό προβιοτικό συμπλήρωμα με πολλαπλά στελέχη… 

 

 

 

 

Είναι ευεργετικό για …

Κακή αναπνοή
Φουσκώματα του στομαχιού
Μετεωρισμός
Άσχημη μυρωδιά σώματος
Υπερανάπτυξη Candida albicans 
Λευκοπλακία γλώσσας 
Κοιλιοκάκη
Νόσος του Crohn
Ελκώδης κολίτιδα

Διάρροια
Δυσκοιλιότητα
Πεπτικά προβλήματα
Δυσβίωση (Ασύμμετρη χλωρίδα εντέρου)
Πέτρες στη χολή
Δυσπεψία
Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου
Σύνδρομο Διαρρέοντος εντέρου 
Παλινδρόμηση

Το SUPER ProBio στη εργασία …
Αυτό το διάγραμμα δείχνει την κύρια θέση της δράσης για κάθε βακτηριακό στέλεχος, 
τα οποία μαζί παρέχουν πλήρης υποστήριξη φάσματος για το παχύ και λεπτό έντερο.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑΣ Παχύ έντερο 

Bifidobacterium breve

Bifidobacterium infantis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus bulgaricus

Lactobacillus casei

Lactobacillus rhamnosus

Streptococcus thermophilus

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

Λεπτό έντερο       

Το Super ProBio είναι ένα επαγγελματικό ανθεκτικό προβιοτικό που περιέχει 20 δισεκατομμύρια φιλικά βακτήρια ανά κάψουλα. 
Έχει ειδικά σχεδιαστεί για διατροφολόγους, υδροθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας για διαταραχές του πεπτικού και 
του εντέρου όπως είναι η δυσβίωση, η καντίντα και τα φουσκώματα. 

Περιέχει ένα ευρύ φάσμα με 8 προβιοτικά στελέχη υψηλής συγκεντρώσεως.  (ενθυλακωμένα για αντίσταση σε οξέα). Το Super 
ProBio μπορεί να αντιμετωπίσει διαταραχές στο πεπτικό και εντερικό σύστημα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο προβιοτικό! 

Είναι επίσης διαθέσιμο και σε 4 δισεκατομμύρια ανά κάψουλα-  δείτε το μείγμα ProBio Plus.  



Αυτά τα προβιοτικά δεν χρειάζονται ψυγείο, 
γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για εύκολες μετακινήσεις. 

the eight

 
20 δισεκατομμύρια ζωντανά βακτήρια ανά κάψουλα - περισσότερα για να είναι 
αρκετά να παρέχουν υποστήριξη κατά των πεπτικών διαταραχών και να 
επιταχύνουν την επαναποικιοποίηση των ωφέλιμων βακτηρίων  

Σχετικά με τα συστατικά…

Ανθεκτικό στη 
θερμότητα:  

Αυτά τα προβιοτικά είναι μικρές κάψουλες και μπορούν να αντέξουν τα οξέα του στομάχου, 
επιτρέποντάς τα να φτάσουν ανέπαφα στο παχύ έντερο και να εκτελέσουν τη δουλειά τους. 

Ανθεκτικό 
στα οξέα: 

Υψηλή συγκέντρωση:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εργαστηριακός ανεξάρτητος έλεγχος κάθε 
παρτίδας, υποδεικνύοντας αποδεικτικά 
στοιχεία ισχυρισμού αναφοράς σχετικά με 
τη συγκέντρωση των ζωντανών 
βακτηριδίων στις προβιοτικές κάψουλες.  

Αποτέλεσμα δοκιμής: Μικροβιακό σύνολο / 
g = μονάδες σχηματισμού 4,0 Χ 1o9 αποικία.

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Κάθε φυτική κάψουλα είναι 

εγγυημένη για αντοχή 12 
μηνών από τη στιγμή της 

παραγωγής.

 

Ένα μόνο είδος προβιοτικών είναι πολύ απίθανο να αποδώσει τα πολλά οφέλη 
όπως το μείγμα πολλαπλών στελεχών που αποικίζει και δρα σε πολλαπλά 
σημεία του σώματος.

Ένα μείγμα πολλαπλών στελεχών θα μπορεί να λειτουργήσει σε περισσότερες 
περιοχές και να παρέχει καλύτερη προστασία απέναντι στο ευρύ φάσμα των 
επιβλαβών βακτηρίων, μυκήτων, παρασίτων, ζυμομυκήτων και διαταραχών 
γαστρεντερικής οδού.

 

Μείγμα πολλαπλών 
στελεχών:

4.0 x 109

Σε ρΗ 2.0 για 2 ώρες, τα 
στελέχη μας επιβίωσαν πολύ 
καλά. Η αύξηση παρατηρήθηκε 
ακόμη και στην περίπτωση 
των γαλακτοβάκιλλων, που 
σημαίνει ότι τα βακτήρια είχαν 
φθάσει στο έντερο ζωντανά, 
έτοιμα να εκτελέσουν τα 
προβιοτικά τους καθήκοντά.



Βιωσιμότητα των προβιοτικών μικροοργανισμών στο γαστρεντερικό σωλήνα

Η σταθερότητα των οξέων των ειδικών συμπληρωμάτων αυτών σε 
προβιοτικούς μικροοργανισμούς στο εργαστήριο χωρίς ρυθμισμένη 

ανάπτυξη σε ρΗ 2,0 για 2 ώρες χρόνου δράσης 

Περίληψη:
Μεμονωμένα καθαρά δείγματα καλλιέργειας προβιοτικών μικροοργανισμών περιέχονται σε αυτά τα σκευάσματα υγείας που 
έχουν δοκιμαστεί για σταθερότητα κάτω από όξινες συνθήκες, τα οποία μιμούνται την ακραία κατάσταση νηστείας ρΗ του 
ανθρώπινου στομάχου.

Εισαγωγή:
Προκειμένου να μπορούν να παραχθούν ευεργετικά αποτελέσματα εντός του γαστρεντερικού σωλήνα (GIT), οι προβιοτικοί 
μικροοργανισμοί πρέπει να έχουν την ικανότητα να επιβιώσουν και να μεταβολιστούν στο έντερο. Επομένως, πρέπει να είναι 
ανθεκτικοί σε επίπεδα οξέος του γαστρεντερικού σωλήνα.   

Τα προβιοτικά σκευάσματα πρέπει να περιέχουν μεγάλους αριθμούς βιώσιμων οργανισμών (υψηλής συγκέντρωσης) τα οποία, 
κατά τη λήψη, επιβιώνουν από την αυστηρή επίθεση του άνω εντέρου των θηλαστικών προκειμένου να παραδοθεί το βακτηριακό 
τους περιεχόμενο στο λεπτό έντερο. Ένα από τα βασικά εμπόδια στη διέλευση των βακτηρίων είναι η οξύτητα του στομάχου. Το 
ρΗ του στομάχου μεταβάλλεται καθ 'όλη την ημέρα υπό την επίδραση της ρυθμιστική του δράσης που μπορεί να περιέχει τροφή ή 
υγρό στο στομάχι. Ωστόσο, το ρΗ του ανθρώπινου εντέρου είναι περίπου ρΗ 3.0.  
Το χρονικό διάστημα για τα φαγητό για να περάσει μέσα από το στομάχι ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από μερικά λεπτά έως και μία 
ώρα ή περισσότερο. Το ίδιο το φαγητό θα έχει κάποια επίδραση εξουδετέρωσης στο ρΗ του στομάχου και ως εκ τούτου το ρΗ 
3,0 είναι πιθανώς το χαμηλότερο στο οποίο υποβάλλονται τα βακτήρια. Εκτός από το φαγητό μπορεί επίσης να παίξει ένα φυσικό 
προστατευτικό ρόλο. 
Οι συνθήκες των εργαστηριακών μας δοκιμών είναι πιθανώς οι πιο έντονες συνθήκες στις οποίες θα υποβληθούν τα βακτήρια 
δηλ, ένα ρΗ 2.0 για 2 ώρες και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται πρέπει να αναλυθούν ανάλογα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι οι εργαστηριακές συνθήκες (in vitro δοκιμές) έχουν σχεδιαστεί για αυτές τις δοκιμές, ενώ προσπαθούν να μιμηθούν τις 
συνθήκες που είναι στο εσωτερικό του στομάχου, στην πραγματικότητα είναι μόνο μια απλοϊκή άποψη για το τι είναι, ενώ στην 
πραγματικότητα, είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pH
Έλεγχος  pH 6.8 

(CFU/g)
pH 2.0

(CFU/g)

Bifidobacterium breve PXN 25 7.30x10^9 3.30x10^9
Bifidobacterium infantis (child specific)  PXN 27 5.50x10^9 6.60x10^9
Bifidobacterium longum PXN 30 4.50x10^10 2.30x10^10
Lactobacillus acidophilus PXN 35 1.30x10^11 2.00x10^11
Lactobacillus casei PXN 37 9.80x10^9 2.50x10^10
Lactobacillus bulgaricus PXN 39 1.80x10^10 3.30x10^10
Lactobacillus rhamnosus PXN 54 9.10x10^10 1.30x10^11
Streptococcus thermophilus PXN 66 2.30x10^9 1.60x10^10

Μικροβιακός έλεγχος 
Δοκιμή

Σταματήστε 
αυτό το αίσθημα 
φουσκώματος! 

Όταν πραγματοποιήθηκε σε ρΗ 2,0 για χρονικό διάστημα 2 ωρών, δεν υπήρξε σημαντική απώλεια στην βιωσιμότητα / 
συγκέντρωση οποιουδήποτε από τα βακτηριακά στελέχη. Ο χρόνος δράσης είναι ακραίος - δίωρη χρονική περίοδο επαφής χωρίς 
οποιαδήποτε ρυθμιστική επίδραση των π.χ. φαγητού ή νερού, πριν από την επίστρωση. 

Συμπεράσματα:
Ο Συνολικός αριθμός βιώσιμων βακτηρίων δεν μειώθηκε στη βιωσιμότητα / συγκέντρωση μετά την επαφή με ρΗ 2,0 οξέος για 2 
ώρες. Αυτό σημαίνει ότι μία υψηλή συγκέντρωση μικροοργανισμών επιβιώνει, το οποίο θα μπορούσε να φθάσει στο λεπτό 
έντερο και να εγκατασταθεί ως μέρος της κανονικής μικροχλωρίδας. Οι εργαστηριακές δοκιμές δεν είναι κατ 'ανάγκην μια 
αντανάκλαση των in vivo συνθηκών αν και τα πειράματα σχεδιάστηκαν για να μιμηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο την 



Συχνές ερωτήσεις

Ε: Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα προβιοτικά;
Τα προβιοτικά συμπληρώματα είναι χρήσιμα όταν έχει διαταραχθεί η ισορροπία των καλών και κακών βακτηρίων στο έντερο.
Μια τέτοια ανισορροπία συμβαίνει σχεδόν πάντα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 

• μετά από χρήση αντιβιοτικών
• μετά από ασθένεια
• κατά τη διάρκεια και μετά από περιόδους αυξημένου στρες
• καθώς γερνάμε (και τα ένζυμα του πεπτικού μας μειώνονται σε αριθμό)
• μετά από ταξίδι σε μια ξένη χώρα
• για τους ανθρώπους που βιώνουν τακτικά κοιλιακές διαταραχές    
• για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τακτικά την τουαλέτα  
• για τους ανθρώπους που έχουν κακή πέψη 

 
Μια ανισορροπία της χλωρίδας του εντέρου μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από δυσάρεστα συμπτώματα, όπως φουσκώματα 
στο στομάχι, κοιλιακούς πόνους, ακανόνιστες κινήσεις του εντέρου και ένα αίσθημα βάρους μετά το φαγητό. Τα προβιοτικά 
συνιστάται για τα άτομα που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ή να διατηρήσουν ένα ευνοϊκό ποσό των φιλικών βακτηρίων στο 
πεπτικό τους σύστημα. 

Ε: Μήπως το SUPER PROBIO πρέπει να είναι στο ψυγείο;
Όχι αυτό δεν είναι απαραίτητο, επειδή τα προβιοτικά βακτήρια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι ειδικά 
επικαλυμμένα κατά τη διαδικασία κατασκευής ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν σταθερά σε θερμοκρασία δωματίου. 
Αυτό είναι σημαντικό, επειδή πολλά προβιοτικά προϊόντα που διατηρούνται στο ψυγείο καταστρέφονται συνήθως από το 
συνεχή άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου, το οποίο επιτρέπει στην υγρασία να καταστρέψει τα εύθραυστα 

Ε: Γιατί είναι αυτή η φόρμουλα πολλαπλών στελεχών πιο αποτελεσματική από ένα μόνο προϊόν που περιέχει ένα μόνο στέλεχος;
Ένα μόνο είδος προβιοτικών είναι απίθανο να αποδώσει τα πολλά οφέλη όπως το προβιοτικό πολλαπλών στελεχών, που 
αποικίζει και δρα σε πολλαπλές θέσεις μέσα στο σώμα. Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες διαφορετικά είδη καλών 
βακτηρίων στο πεπτικό μας σύστημα, έτσι ώστε ένα μείγμα πολλαπλών στελεχών θα λειτουργήσει σε περισσότερες περιοχές, 
αλλά και να παρέχει την καλύτερη προστασία απέναντι σε ένα ευρύτερο πεδίο των βλαβερών μικροοργανισμών. 

Ε: Μπορεί το SUPER PROBIO μπορεί να επιβιώσει στην υψηλή οξύτητα του στομάχου; 
Ναι. Όλα τα βακτηριακά στελέχη σε αυτό το προϊόν είναι μικρό-ενθυλακωμένα, πράγμα που σημαίνει ότι προστατεύονται και 
είναι σε θέση να φθάσουν τον στόχο τους στο σώμα σε μια βιώσιμη κατάσταση.  
 
Ε: Μπορεί οι κάψουλες SUPER PROBIO να χωρίζονται και τα περιεχόμενα τους που λαμβάνονται σε ποτά ή τρόφιμα;
Ναι, αν το φαγητό ή το ποτό εν λόγω καταναλώνεται μέσα σε 12 ώρες, η αποτελεσματικότητα των προβιοτικών δεν θα επηρεαστεί. 
 

Προτεινόμενος συνδυασμός προϊόντων: 

Το SUPER PROBIO μπορεί να συνδυαστεί ή να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά, με άλλα προϊόντα καθαρισμού και αποτοξίνωσης. 
Το πεπτικό σύστημα και τα προβιοτικά κυμαίνονται, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους για την υγεία του χρήστη. 
Για παράδειγμα:  

Γρήγορο πρόγραμμα καθαρισμού εντέρου:
1x ProBio Plus
2x Digestizyme
1x Paraform Plus One
1x Colform 
 
  
Συνολικά το πρόγραμμα θεραπείας του εντέρου:
2x ProBio Plus
2x Digestizyme
1x Paraform Plus Two
1x Colform
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