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Výživový doplnok
Zloženie prípravku PROBIO-FIX®:
Obsah v jednej kapsule:
lyofilizované kultúry:
Lactobacillus acidophilus, LA-5®,
Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®
4 miliardy baktérií
Pomocné látky:
dextróza, výtažok z kvasníc, stearan horečnatý (protihrudkujúca zložka), askorban sodný
(antioxidant), inozitol (antioxidant), glutamát
sodný (stabilizátor), alginát sodný (stabilizátor), odstredené sušené mlieko, želatína, oxid
titaničitý (farbivo).
Výživová hodnota jednej kapsuly:
Bielkoviny 71 mg
Sacharidy 132 mg
Tuky 2 mg
Energetická hodnota 3,5 kJ/0,8 kcal
Lyofilizované baktérie sú v prípravku PROBIOFIX® uložené v jedinečnej polysacharidovej
matrici, ktorá slúži na zachovanie životaschopnosti kultúry, čím je zabezpečená
mimoriadna stabilita produktu aj pri normálnej teplote a súčasne ochrana pred pôsobením žalúdočnej kyseliny.
Ako sa dostanú neporušené baktérie
na miesto svojho pôsobenia?
Kontakt kapsuly PROBIO-FIX® so žalúdočnou
kyselinou spôsobuje rozpustenie želatínového obalu kapsuly v priebehu 5–15 minút.
Pri následnej rehydratácii polysacharidovej
matrice dochádza k zmene povrchu matrice
do formy gélu, ktorý je odolný voči kyslému
prostrediu žalúdka, a tým chráni v ňom
uložené baktérie. V prostredí dvanástnika
(pH 6,5) dochádza k rozpusteniu gélu, rehydratácii lyofilizovaných baktérií a ich následnému uvoľneniu do čreva.

Je PROBIO-FIX® účinný?
Najlepšie výsledky s použitím výživového
doplnku PROBIO-FIX® sa dosiahli pri jeho
pravidelnom užívaní.
Dávkovanie:
Dospelí a deti od 3 rokov: 1–3 kapsuly denne.
Pri dlhodobom užívaní sa odporúča užiť
jednu kapsulu denne, najlepšie pred jedlom.
Kapsuly sa prehĺtajú celé s trochou vody.
Kapsulu je možné otvoriť a jej obsah vysypať
do vlažného mlieka alebo príkrmu (kaše,
ovocnej výživy, jogurtu), nie do vody.
Upozornenie:
Neužívajte tento produkt, ak ste alergický
na niektorú z jeho zložiek.
V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti,
kontaktujte svojho lekára.
Uchovávajte mimo dosahu detí, na suchom
mieste pri teplote do 25°C a mimo priameho
slnečného svetla.
Neslúži ako náhrada pestrej stravy.
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