Dr. Rath’s
Probiotics™

Nowoœæ!

Program podstawowy do suplementacji z dodatkowym
zaopatrzeniem w bakterie kwasu mlekowego
Probiotyki są żywymi mikroorganizmami, najczęściej reprezentowanymi przez bakterie kwasu
mlekowego. Częściowo zasiedlają one florę
jelitową, jelito cienkie, a zwłaszcza jelito grube.
Bakterie kwasu mlekowego są dostarczane wraz
z pożywieniem, np.: poprzez sfermentowane
warzywa lub sfermentowane produkty mleczne,
takie jak kefir lub zsiadłe mleko. Innym źródłem
ich występowania mogą być jogurty czy napoje
na bazie jogurtu. Suplementy diety mogą być
stosowane jako źródło celowego uzupełnienia
bakterii kwasu mlekowego.

W tym celu opracowana została nowa mieszanka bakterii kwasu mlekowego, która rozszerza
paletę produktów Programów Zdrowia Komórkowego Dr Ratha – Dr. Rath's Probiotics™ –
Program podstawowy.
Dr. Rath´s Probiotics™ Program podstawowy
łączy wybrane bakterie kwasu mlekowego z 8
różnych szczepów bakteryjnych. Produkt zawiera: bifidobakterie, bakterie z rodzaju Lactobacillus i Streptococcus Thermophilus z specjalnego
podgatunku streptokoków.

Oprócz ukierunkowanego doboru bakterii kwasu mlekowego Dr. Rath´s Probiotics™
Program podstawowy charakteryzuje się następującymi właściwościami:
P rogram zawiera inulinę, wielocukier, który wykorzystują bakterie kwasu mlekowego jako
źródło pożywienia. Dzięki temu w jelitach stymulowany jest wzrost szczepów bakteryjnych.
Inulina nie jest trawiona w ludzkim przewodzie pokarmowym.
 o przygotowania produktu użyto kapsułek dojelitowych. Jest to ważny parametr jakości,
D
dzięki któremu bakterie kwasu mlekowego przedostają się bezpośrednio do jelita.
L iczba żywych kultur bakterii kwasu mlekowego została również dobrana celowo. Zalecana
dzienna dawka dwóch kapsułek wzbogaca dietę o 4 x 109 bakterii kwasu mlekowego.
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Składniki jednej kapsułki:

Program podstawowy

Liczba kultur bakterii: ......................................................................2 x 109
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus salivarius
• Streptococcus thermophilus

Dr. Rath´s Probiotics™ jest Programem
podstawowym w palecie Programów
Zdrowia Komórkowego dr Ratha. Produkt zawiera 8 różnych probiotycznych
szczepów bakterii: Bifidobacterium
(B.) bifidum, B. lactis, Lactobacillus (L.)
acidophilus, L. casei, L. plantarum, L.
rhamnosus, L. salivarius i Streptococcus
thermophilus.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli: 2 x dziennie 1 kapsułka ok. 30 min. przed
posiłkiem. Popijać letnim płynem.
Dzienna dawka:
4 miliardy jednostek tworzących kolonie (CFU)
Opakowanie: 60 kapsułek dojelitowych* w opakowaniu.
W celu długoterminowego zachowania kultur kwasu mlekowego zalecamy przechowywanie produktu w suchym i
chłodnym miejscu.
Nr artykułu: 036
* kapsułka z hypromelozy (celuloza). Odpowiedni dla wegan.
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