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Σκόνη προβιοτικών για παιδιά - ένα δισεκατομμύριο καλών φιλικών βακτηρίων
Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε διαταραχές που αφορούν τη λεπτή ισορροπία
των καλών και των κακών βακτηρίων στο έντερο.
Το KIDS GUT PLUS αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό σκόνης προβιοτικών. Είναι
εύκολο στη χρήση καθώς είναι σε μορφή σκόνης, σε φακελάκια. Το μείγμα περιέχει 7
στελέχη φυσικών ευεργετικών οργανισμών (συμπεριλαμβάνει και το στέλεχος
Bifidobacterium infantis), παρέχοντας 1 δισεκατομμύριο καλά βακτήρια ανά φακελάκι.
Επίσης περιλαμβάνει τα πρεβιοτικά FOS.
Είναι σχεδιασμένο για υποστήριξη των υγιών επιπέδων της
εντερικής χλωρίδας μετά από μια σειρά αντιβιοτικών ή μετά από
διάφορες πεπτικές διαταραχές. Προσφέρει επίσης στήριξη του
ανοσοποιητικού συστήματος ειδικά όταν τα μωρά, τα νήπια και τα
μικρά παιδιά είναι στο νηπιαγωγείο ή το σχολείο τα οποία είναι
πιθανόν να προσβληθούν από διάφορα μικρόβια και ιούς.

Άγευστη σκόνη

Φακελάκια εύκολα στη χρήση

Πληροφορίες Προϊόντος
Κάθε 1 γρ. φακελάκι παρέχει:
Lactobacillus casei ΡΧΝ 37
Lactobacillus rhamnosus ΡΧΝ 54
Streptococcus thermophilus ΡΧΝ 66
Bifidobacterium ΡΧΝ breve 25
Lactobacillus acidophilus ΡΧΝ 35
Bifidobacterium ΡΧΝ infantis 27
Lactobacillus bulgaricus ΡΧΝ 39
Συνολική Βιώσιμη Καταμέτρηση 1,00 χ
109 CFU / γραμμάριο
1 δισεκατομμύριο οργανισμοί σε κάθε
φακελάκι
Φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS)
Συστατικά: μείγμα ζωντανών βακτηρίων:
Lactobacillus casei, Lactobacillus
rhamnosus, Streptococcus thermophilus,
Bifidobacterium breve, Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium infantis,
Lactobacillus bulgaricus (γάλα, σόγια),
φρουκτοολιγοσακχαρίτες.
Αλλεργιογόνα: Για τα αλλεργιογόνα,
δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.
Περιέχει ίχνη σόγιας και γάλακτος (αυτά
χρησιμοποιούνται ως μέσα ανάπτυξης
βακτηρίων) σε επίπεδα τα οποία δεν
επηρεάζει τα άτομα που έχουν δυσανεξία
στη λακτόζη.
Προτεινόμενη Χρήση: μπορείτε να
δώσετε 1 φακελάκι την ημέρα με ή μετά
το φαγητό για ένα χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 15 ημέρες, ή όπως
συνιστάται από τον επαγγελματία υγείας.
Μπορεί να αναμιχθεί στα τρόφιμα, νερό,
γάλα, χυμό ή άλλα υγρά.

Ασφαλής για όλες τις ηλικίες

Είναι ευεργετικό για…
Υγιή επίπεδα της εντερικής χλωρίδας
Ανοσοποιητικό σύστημα
Αναπλήρωση διαταραχών του εντέρου
Αποτελεσματική πέψη

Σχετικά με τα συστατικά…
Προβιοτικά
Τα προβιοτικά είναι φιλικά βακτήρια που βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας των οργανισμών
(χλωρίδα του εντέρου) στο έντερο. Όταν τα προβιοτικά είναι άφθονα στο σώμα, δημιουργούν ένα αφιλόξενο
περιβάλλον για τα κακά βακτήρια.
Η διατήρηση της υγιής εντερικής χλωρίδας μας βοηθά στην πέψη των τροφών, την απορρόφηση των
πρωτεϊνών, την παραγωγή βιταμινών Β και την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης βοηθά
την προστασία του τοιχώματος του εντέρου και εμποδίζει περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς στο να
εγκατασταθούν στο έντερο.
Η λεπτή ισορροπία της υγιής εντερικής χλωρίδας μπορεί να διασπαστεί με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων όπως
είναι η ασθένεια και η χρήση αντιβιοτικών (που αδιακρίτως καταστρέφουν και τα καλά και τα κακά βακτήρια
στο σώμα). Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε τέτοιες διαταραχές.
Τα περισσότερα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που μοιάζουν με αυτά που βρίσκονται
φυσιολογικά στο έντερο, ιδιαίτερα σε γυναίκες που θηλάζουν (που έχουν φυσική προστασία ενάντια σε
πολλές ασθένειες).
Το KIDS GUT PLUS είναι ένα υψηλής δραστικότητας, πολλαπλών στελεχών προβιοτικό συμπλήρωμα,
σχεδιασμένο ειδικά για τα παιδιά. ∆εν περιλαμβάνει τα ειδικά μόνο στελέχη Bifidobacterium infantis, αλλά
είναι και εύκολο στη χορήγηση με τη μορφή άγευστης σκόνης που μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε υγρό.
Παρέχοντας 1 δισεκατομμύριο βακτηρίδια ανά φακελάκι, τα 7 στελέχη βοηθούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί
ότι οι γονείς μπορούν να αναπληρώσουν την υγεία των παιδιών τους με μια ποικιλία ευεργετικής χλωρίδας.
Τα φιλικά βακτήρια που περιέχονται στο KIDS GUT PLUS εμφανίζονται φυσικά στο πεπτικό σύστημα των
παιδιών.

Πρεβιοτικά (FOS)
Τα προβιοτικά δεν θα πρέπει να συγχύζονται με τα πρεβιοτικά, τα οποία βασικά είναι μια πηγή τροφής για να βοηθήσουν τα
προβιοτικά να αναπτυχθούν, να πολλαπλασιαστούν και να επιβιώσουν στο έντερο.
Πρόκειται για ίνες, οι οποίες δεν μπορεί να απορροφηθούν ή να διασπαστούν από το σώμα και ως εκ τούτου χρησιμεύουν ως μια
εξαιρετική πηγή τροφής για τα προβιοτικά (ιδιαίτερα για τα στελέχη Bifidobacteria), για αύξηση του αριθμού τους.
Ενώ τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί, τα πρεβιοτικά είναι μη-ζωντανοί οργανισμοί. Όταν τα προβιοτικά και τα
πρεβιοτικά αναμιγνύονται μαζί συμβιώνουν.
Από τη φύση, τα πρεβιοτικά δεν διεγείρουν την ανάπτυξη των κακών βακτηρίων ή άλλων παθογόνων. Ο επίσημος ορισμός του
«πρεβιοτικού» είναι: «μη-εύπεπτα συστατικά τροφίμων που επηρεάζουν ευεργετικά τον ξενιστή με επιλεκτική διέγερση της
ανάπτυξης ή / και δραστικότητα ενός ή περιορισμένου αριθμού βακτηρίων στο έντερο, η οποία μπορεί να βελτιώσει την υγεία του
ξενιστή».
Ως εκ τούτου, έχουμε συμπεριλάβει το προβιοτικό φρουκτοολιγοσακχαρίτη (ή FOS) στο μείγμα KIDS GUT PLUS. Το FOS υπήρξε ένα
από τα δημοφιλές συμπληρώματα διατροφής στην Ιαπωνία για πολλά χρόνια και τώρα όλο και περισσότερο δημοφιλής στους
δυτικούς πολιτισμούς για τα αποτελέσματα του. Ο φρουκτοολιγοσακχαρίτης χρησιμεύει ως υπόστρωμα για τη μικροχλωρίδα στο
παχύ έντερο, αυξάνοντας συνολικά τη γενική υγεία του γαστρεντερικού σωλήνα. Επίσης χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα για την
πρόληψη των λοιμώξεων από ζυμομύκητες.
Αρκετές μελέτες έχουν επίσης βρει ότι τα FOS προάγουν την απορρόφηση του
ασβεστίου στο ανθρώπινο έντερο. Η εντερική μικροχλωρίδα στο έντερο μπορεί να
ζυμώσει το φρουκτοολιγοσακχαρίτη με αποτέλεσμα ένα μειωμένο ρΗ. Το ασβέστιο
είναι πιο διαλυτό στο οξύ, επομένως όσο περισσότερο είναι διαθέσιμο από την
τροφή τόσο είναι διαθέσιμο να κινηθεί από το έντερο στην κυκλοφορία του αίματος.

προβιοτικών Κάποια άλλα οφέλη των…
Αντιβιοτικά-συνδέονται με διάρροια (AAD)
Τα αντιβιοτικά σκοτώνουν τα φιλικά βακτήρια στο έντερο, μαζί με τα επιβλαβή βακτήρια. Τα προβιοτικά χρησιμοποιούνται συχνά για
να αντισταθμίσουν μερικές από τις παρενέργειες που σχετίζονται με την πέψη μετά από τη χρήση αντιβιοτικών (όπως η
δυσκοιλιότητα, φουσκώματα, κράμπες και διάρροια). Τα αντιβιοτικά που συνδέονται με διάρροια προκύπτουν από μια ανισορροπία
μικροχλωρίδας στο έντερο που προκαλείται από τη θεραπεία με αντιβιοτικά. Οι θεραπείες με προβιοτικά μπορεί να μειώσουν τη
συχνότητα και τη σοβαρότητα των αντιβιοτικών που συνδέονται με διάρροια.

Βελτίωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και πρόληψη των λοιμώξεων
Υπάρχουν κύτταρα που παράγουν αντισώματα (λεμφοειδής ιστός εντέρου ή GALT) στον πεπτικό σωλήνα, τα οποία συνδέονται με το
ανοσοποιητικό σύστημα. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι όταν αλλάξουν οι μικρο-οργανισμοί στον εντερικό σωλήνα ενός ατόμου (π.χ.
εισάγοντας προβιοτικά βακτήρια), τότε αυτό μπορεί να επηρεάσει την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.
Μια μελέτη του 2010 πρότεινε ότι τα αβάσιμα οφέλη των θεραπειών με προβιοτικά είναι ευεργετικά για την πρόληψη
δευτερογενών λοιμώξεων, που είναι μια συχνή επιπλοκή της αντιβιοτικής θεραπείας, μπορεί να είναι γιατί διατηρώντας το
ανοσοποιητικό σύστημα σε εγρήγορση με την κατανάλωση τροφών ενισχυμένων με «καλά» βακτήρια μπορούν να συμβάλουν στην
αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της ασθένειας και των αντιβιοτικών. Θεωρήθηκε ότι τα αντιβιοτικά μπορούν να
μετατρέψουν το ανοσοποιητικό σύστημα «κλειστό», ενώ τα προβιοτικά μπορούν να το γυρίσουν πίσω στο «αναμένο», και να είναι σε
θέση να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε νέες μολύνσεις.
Τα βακτηρίδια γαλακτικού οξέος (LAB), τροφίμων και συμπληρωμάτων έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν στην θεραπεία και την
πρόληψη της οξείας διάρροιας και στην μείωση της σοβαρότητας και της διάρκειας των λοιμώξεων του ιού Ρότα σε παιδιά και της
διάρροιας των ενηλίκων.

Βελτίωση της απορρόφησης μετάλλων
Τα προβιοτικά γαλακτοβάκιλλοι μπορεί να βοηθήσουν στη διόρθωση των διαφόρων δυσαπορροφήσεων των
ιχνοστοιχείων-μετάλλων, που βρίσκονται κυρίως στα άτομα που ακολουθούν δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικό
περιεχόμενο από δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και όσπρια.

Μείωση της φλεγμονής
Τα βακτηρίδια γαλακτικού οξέος έχουν βρεθεί ότι ρυθμίζουν τις φλεγμονώδεις και τις υπερευαίσθητες αποκρίσεις. Κλινικές
μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να αποφευχθεί η επανεμφάνιση της φλεγμονώδης νόσου του εντέρου σε ενήλικες, καθώς και να
βοηθήσει να βελτιωθούν οι αλλεργίες σε γαλακτοκομικά προϊόντα.

Πρόληψη από επιβλαβή ανάπτυξη βακτηριδίων κάτω από στρες
Σε μια μελέτη που έγινε για να κατανοηθούν οι επιπτώσεις του στρες για την εντερική χλωρίδα,
αρουραίοι που τράφηκαν με προβιοτικά βίωναν μια χαμηλότερη εμφάνιση των επιβλαβών βακτηρίων στο
έντερο τους από εκείνους που είχαν τραφεί με αποστειρωμένο νερό.

Μείωση της χοληστερόλης
Μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα των βακτηριδίων γαλακτικού οξέος στη μείωση των
επιπέδων χοληστερόλης στον ορό, πιθανώς λόγω της διάσπασης της χολής στο έντερο, αναστέλλοντας
έτσι εκ νέου την απορρόφηση της (το οποίο εισέρχεται στο αίμα ως χοληστερόλη).

Μείωση πίεσης του αίματος
Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κατανάλωση ζυμωμένου γάλακτος με διάφορα στελέχη των
βακτηριδίων γαλακτικού οξέος μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αρτηριακής πίεσης. Πιστεύεται ότι
αυτό οφείλεται στον αναστολέα- ACE πεπτιδίων που παράγονται κατά τη ζύμωση.

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και κολίτιδα
Ορισμένα προβιοτικά έχουν βρεθεί ότι βελτιώνουν τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου και να είναι
ασφαλής στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας.
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