Maisto papildai

Forever Active Pro-B
Pagalba virškinamajam traktui

– Padeda išsaugoti sveiką virškinamąjį traktą
– Geba išvengti skrandžio rūgšties poveikio ir optimaliai pasklinda žarnyne
– Sudėtyje yra 6 sinergiškai veikiančios padermės, įskaitant kliniškai ištirtą
Lactobacillus rhamnosus
– Daugiau nei 8 milijardai KSV (kolonijas sudarančių vienetų)
– Probiotikų padermės kriogeniškai užšaldytos siekiant užtikrinti jų kokybę ir
atsparumą
– Be sojos ir alergenų
Dabar galite pasirūpinti savimi geriau nei bet kada vartodami šį itin pažangų
papildą su naujomis kliniškai ištirtomis probiotikų padermėmis. Maisto
papildo Active Pro-B, padedančio išsaugoti sveiką virškinamąjį traktą,
sudėtyje yra komplekso „FloraActive“ – vertingų probiotikų padermių,
kurios buvo ištirtos Kopenhagos universitetinėje ligoninėje, užimančioje
pirmaujančią poziciją gastroenterologijos srityje. Vienoje Active Pro-B
kapsulėje yra 8 milijardai KSV patentuoto 6 padermių komplekso. Šios
probiotikų padermės buvo ištirtos ir atrinktos atsižvelgiant į jų naudingąsias
savybes, klinikinius tyrimus bei gebėjimą veikti sinergiškai.
Šiame papilde taip pat yra prebiotinių maistinių skaidulų, kurios maitina
probiotikus, kol jie laikomi pakuotėje, transportuojami ir patenka į žarnyną.
Prebiotikai sukuria idealią aplinką, kurioje probiotikai gali funkcionuoti ir
tarpti. Mūsų naudojamos prebiotinės maistinės skaidulos – trumpų
grandinių fruktooligosacharidai, pasižymintys gebėjimu palaikyti Active ProB sudėtyje esančių bifidobakterijų ir laktobaterijų padermių fermentaciją.

Informacija apie maisto papildą
Viena dozė: 1 kapsulė
Dozių pakuotėje: 30
Vienoje kapsulėje yra: RMV*, %

Patentuotas 8 milijardų
KSV probiotikų
kompleksas
B. lactis, L. rhamnosus,
L. reuteri, L. acidophilus,
B. longum, B. bifidum
* referencinė maistinė vertė (RMV) nenustatyta

Kitos sudedamosios dalys: kukurūzų dekstrinas,
hidroksipropilmetilceliuliozė, fruktooligosacharidai, magnio
stearatas, silicio dioksidas ir titano dioksidas.

KIEKIS
30 kapsulių
REKOMENDUOJAMA VARTOTI
Po vieną kapsulę per dieną užgeriant vandeniu.
DĖMESIO
Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, laikykite ne
aukštesnėje kaip 25º C temperatūroje.
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Maisto papildai

Forever Active Pro-B™
Pagalba virškinamajam traktui
Vos viena kapsulė per dieną gali padėti įveikti netaisyklingos mitybos ir įtempto gyvenimo būdo sukeltą disbalansą, kuris
neretai lemia probiotikų kiekio sumažėjimą. Forever Active Pro-B visų pirma veikia žarnyne, kur jis dalyvauja virškinimo
procese, kad būtų lengviau pasisavinamos maisto medžiagos, bei palaiko normalų žmogaus augimą ir vystymąsi
padėdamas išsaugoti sveiką virškinamąjį traktą ir stiprų imunitetą.
Forever Active Pro-B – tai vegetarams tinkamos kapsulės unikaliame, pagal „Activ Vial“ technologiją pagamintame buteliuke.
Šioje naujoje pakuotėje yra drėgmę sugeriantis sluoksnis, kuris nepraleidžia drėgmės ir apsaugo probiotikus visą jų galiojimo
laiką.
Kadangi probiotikai lengvai pažeidžiami, Forever Active Pro-B gaminamas naudojant ypatingą kriogeninio užšaldymo
technologiją, kuri apsaugo probiotikus gamybos metu bei visą jų galiojimo laiką. Forever Active Pro-B probiotikų padermės
atrinktos ir suderintos taip, kad išliktų atsparios skrandžio rūgščiai bei tulžies druskoms ir pasiektų žarnyną. Klinikinių tyrimų
duomenys rodo, kad šios padermės pasižymi geresniu gebėjimu kolonizuoti ir daugintis bei išgyventi judėjimą virškinamuoju
traktu.
Forever Active Pro-B sudėtyje esantys probiotikai gaunami iš Lactobacillus ir Bifidobacterium genčių; jų rūšys:
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium B-bifidum
Maisto papildas Forever Active Pro-B – tai šešių probiotikų padermių kompleksas, kurio nereikia laikyti šaldytuve. Jis puikus
dar ir tuo, kad gerai veikia kartu su alavijų sultimis, atliekančiomis prebiotikų funkciją. Kad ir ko siekiate – išsaugoti gerą
virškinimą, pagerinti maisto medžiagų pasisavinimą ar sustiprinti imunitetą – įtraukite į savo racioną maisto papildą Forever
Active Pro-B.
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