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A C ID O P H I LUS
& B I F I D US
60 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΜΙ Κ Ρ Ο Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣΜΩ Ν
Α Ν Α Κ Α ΨΟΥΛΑ

ΔΕΝ ΠΕΡ Ι ΕΧΕΙ
• Τεχνητά χρώµατα • Διάφορες γεύσεις • Ζάχαρη
• Συντηρητικά • Σιτάρι • Γαλακτοκοµικά προϊόντα
• Καλαµπόκι • FOS • Μαγιά • Σόγια • Γλουτένη
• Γενετικούς οργανισµούς ή γενετικά τροποποιηµένα συστατικά

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ACIDOPHILUS ΚΑΙ BIFIDUS
Ίσως το πιο δηµοφιλές συµπλήρωµα προβιοτικών µε τις περισσότερες πωλήσεις που περιέχει πέντε ωφέλιµα στελέχη
λυοφιλοποιηµένων προβιοτικών µικροοργανισµών που στοχεύουν και βοηθούν το λεπτό και παχύ έντερο, βελτιώνοντας την
εντερική µικροχλωρίδα και το πεπτικό σύστηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πεπτικό σύστημα είναι διαφορετικό και μοναδικό σαν δακτυλικό αποτύπωμα. Πρέπει να βρείτε τη δόση
που σας ταιριάζει καλύτερα. Μπορεί να είναι μία, δύο, τέσσερις ή έξι κάψουλες την ημέρα. Αυτή η σταδιακή αύξηση είναι ένας
καλός τρόπος για να βρείτε τη βέλτιστη προσωπική σας δόση.

Πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι κάψουλες;
Κάθε προβιοτική κάψουλα θα παράγει εξήντα δισεκατοµµύρια CFUs συνολικά από πέντε διαφορετικά στελέχη. Αυτή η
δραστικότητα είναι εγγυηµένη κατά τη διάρκεια λήξης, η οποία διαρκεί για ένα έτος από την ηµεροµηνία κατασκευής του
προϊόντος. Αν πάρετε µία κάψουλα την ηµέρα, το µπουκάλι θα διαρκέσει 3 µήνες - όλα τα µπουκάλια είναι σκούρου χρώµατος.

Α ΛΛΕ ΡΓΙ Κ Η ΔΗ Λ ΩΣΗ

Πιο κάτω ακολουθεί ένας πίνακας όλων των αλλεργιογόνων που δεν υπάρχουν σε κανένα από τα προβιοτικά µας σκευάσµατα.

Θερμοκρασία και σταθερότητα αποθήκευσης;
Το προβιοτικό µας συµπλήρωµα Acidophilus & Bifidus είναι σταθερό στη θερµοκρασία για 2-3 εβδοµάδες χωρίς ψύξη.
Πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές διάρκειας 2 ετών για θερµοκρασίες σταθερότητας για τα προβιοτικά µας. Το Acidophilus &
Bifidus σχεδιάζετε έτσι ώστε η απώλεια να µην επηρεάζει την δραστικότητα που αναγράφεται στην ετικέτα. Μπορείτε να
ταξιδέψετε µε τα προβιοτικά µας για 2-3 εβδοµάδες χωρίς ψύξη. Ωστόσο, είναι καλύτερα να αποθηκεύονται τα προβιοτικά σε
ψυγείο για βέλτιστη ισχύ. Παρακάτω βρίσκεται µια διετής µελέτη που έγινε για τη σταθερότητα στη θερµοκρασία των
προβιοτικών.

Οι κάψουλες προβιοτικών Acidophilus και Bifidus έχουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:








Έχουν ευεργετική επίδραση
Είναι µη παθογόνοι και µη τοξικοί
Περιέχουν µεγάλο αριθµό βιώσιµων κυττάρων
Είναι ανθρώπινης προέλευσης
Είναι ικανά να επιβιώνουν και να µεταβολίζονται στο έντερο
Παραµένουν βιώσιµοι κατά την αποθήκευση και τη χρήση
Είναι ανταγωνιστικοί σε παθογόνα

Περιγραφή προϊόντος:
Το συµπλήρωµα διατροφής Acidophilus και Bifidus περιέχει υψηλή αρίθµηση προβιοτικών στελεχών. Περιέχει 60
δισεκατοµµύρια CFU ανά κάψουλα.

Συστατικά:
• L. Acidophilus • L. Rhamnosus • L. Plantarum • B. Lactis • B. Bifidum
Αλλά συστατικά: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό µαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου, κάψουλες ζελατίνης.

Δοσολογία και χρήση:
Ξεκινήστε µε µια κάψουλα (60 δισεκατοµµύρια cfu) το πρωί (30 λεπτά πριν το φαγητό) και µία κάψουλα πριν από τον ύπνο µε
ένα γεµάτο ποτήρι νερό. Συνεχίστε τη δόση για τρεις ηµέρες.
Μετά από τρεις ηµέρες αυξήστε τη δόση σε δύο κάψουλες το πρωί και δύο την ώρα του ύπνου, αν χρειαστεί. Συνεχίστε για 3
ηµέρες. Εάν δεν λαµβάνετε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, αυξήστε τη δόση σε τρεις κάψουλες το πρωί και τρεις πριν το
βραδινό ύπνο. Παραµείνετε στη δοσολογία που λειτουργεί καλύτερα για σας.

Ε υ ερ γετι κό γ ι α …

• Βελτίωση της απορρόφησης των θρεπτικών ουσιών • Φουσκωµένο στοµάχι • Δυσκοιλιότητα • Διάρροια
• Προβλήµατα δέρµατος • Διατήρηση ενός ισορροπηµένου επίπεδου pH • Ρυθµίζει τη δραστηριότητα των εντέρων
• Βελτίωση της ανοχής στα αντιβιοτικά • Πεπτικά προβλήµατα • υσφυΐωση (ασυµµετρική χλωρίδα του εντέρου)
• Δυσπεψία • Σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου • Σύνδροµο διαρρέοντος εντέρου • Παλινδρόµηση • Ελκώδης κολίτιδα
• Κοιλιοκάκη • Candida albicans

Ac i do p h i l us an d B ifidus στην εργ ασί α …

Το Acidophilus και Bifidus είναι δύο από
τους πιο συνηθισµένους τύπους
βακτηρίων που βασίζονται σε
συµπληρώµατα γιαουρτιού και
προβιοτικών.
Όταν τα προβιοτικά είναι άφθονα στο
σώµα, δηµιουργούν ένα αφιλόξενο
περιβάλλον για τα κακά βακτηρίδια.
Η χρήση αντιβιοτικών, τα οποία έχουν
σχεδιαστεί για να καταστρέψουν τα
βακτήρια που προκαλούν ασθένειες,
επίσης σκοτώνει καλά βακτήρια στο
έντερο. Το συµπέρασµα είναι ότι πρέπει
να λαµβάνονται τα προβιοτικά για
αντικατάσταση των καλών βακτηρίων στο
έντερο µετά τη λήψη αντιβιοτικών.
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