PROBIOTICUM 572 mg per vegetarische capsule
Vegetarische maagzuurresistente capsules met een mix van geselecteerde bacteriestammen.
Dit probioticum bevat een hoge concentratie bacteriën, die door de maagzuurresistente
capsule, in goede conditie de dunne darm bereiken.
NURIN`s Probiotica Dophilus heeft een combinatie van tien verschillende goede
darmbacteriën FOS (Fructooligosaccharides) is toegevoegd om de gezonde groei van
acidophilus en bifidus organisme te bevorderen. De capsule is voorzien van een speciale
coating zodat de microflora pas in een later stadium van het menselijke verteringsproces
vrijkomen. Hiermee wordt de werking geoptimaliseerd.
Probiotica word vaak gebruikt voor het volgende:
•
•
•
•

Gezondheidsbevorderend effect.
Herstel en verbetering van de darmflora.
Beter immuunsysteem waarbij je beter bestand bent tegen virussen en andere
ziekteverwekkers.
Daarnaast zijn er specifieke effecten onderzocht en blijkt het dat probiotica verlichting
geeft bij chronische ziekten, preventie en behandeling van diarree, infecties en ziektes. Het
draagt dus bij aan de totale gezondheid van de mens.

Het gebruik van probiotica heeft vele voordelen. Door de inname van probiotica komen de
gunstige bacteriën in de darmen. Deze helpen het lichaam stoffen af te breken en absorberen
voedingsstoffen. Probiotica stimuleert dan ook een gezonde spijsvertering waardoor er een
beter immuunsysteem wordt ontwikkeld.
Klinische studies hebben aangetoond dat probiotica kan helpen bij de behandeling van
meerdere ziekten, vertragen de ontwikkeling van allergieën bij kinderen en behandelen en
voorkomen van vaginale en urineweginfecties bij vrouwen.
Er zijn nog veel meer experimenten gedaan met probiotica. Deze suggereren een scala aan
gunstige effecten bij het gebruik van probiotica. Het onderzoek heeft zich gericht op de
interactie van LAB met het immuunsysteem. Daarbij kwamen onderstaande effecten naar
voren:

Diarree: het beste geval voor probiotische therapie is de behandeling van diarree. Het gebruik
van probiotica biedt ondersteuning en preventie van acute diarree bij kinderen en
volwassenen. Ook de duur wordt erdoor beperkt.
Preventie van darmkanker: dierproeven hebben aangetoond dat sommige LAB zich kan
beschermen tegen darmkanker. Echter zijn hierover nog te weinig gegevens over de werking
van LAB en darmkanker bij de mens. De meeste menselijke onderzoeken hebben aangetoond
dat de geteste stammen anti-carcinogene effecten uitoefenen door het verlagen van de
activiteit van het enzym glucuronidase.
Luchtweginfecties: klinische onderzoeken hebben aangetoond dat probiotica lunchtinfecties
bij kinderen verminderd.
Maagzweren: LAB helpt bij de behandeling van maagzweren in combinatie met standaard
medische behandelingen.

Antibiotica-geassocieerde diarree: dit is diarree die ontstaat door een onbalans in de darmen
veroorzaakt door een behandeling met antibiotica. Bij het gebruik van probiotica kan dit
voorkomen worden.
Ziekte van Crohn en prikkelbare darmen: uit een onderzoek met probiotica bleek dat een
aantal symptomen verbeterd waren. Het helpt ook herhaling van de klachten te voorkomen.
Weerstand: recentlijk hebben wetenschappers van Top Institue Food and Nutrition
aangetoond dat probiotica op moleculair niveau effect op onze genen in de darmwand hebben.
Hiermee is zicht gekomen op de beïnvloeding van probiotica op onze weerstand.

Samenstelling en geadviseerd gebruik
Samenstelling per dagdosering (2 capsules)
Ingredient

Hoeveelheid

Percentage RI*

Verbinding

40 mg

50%

Ascorbinezuur

Vitaminen
Vitamine C
Aminozuren
L-Glutamine

100 mg

Probiotica
Probiotische Blend 120
Milj CFU/gram

9,6 miljard (80
mg)

-

Bifidobacterium
bifidum

-

Bifidobacterium lactis

-

Bifidobacterium
longum

-

Enterococcus faecium

-

Lactobacillus
acidophilus

-

Lactobacillus
paracasei

-

Lactobacillus
plantarum

-

Lactobacillus
rhamnosus

-

Lactobacillus
salivarius

-

Lactobacillus lactis

Overig
FOS

200 mg

Digezyme(r)

10 mg

Enzym Blend

*) Referentie Inname.
Categorie: Probioticum. Ingredienten: Microcrystalline cellulose (vulstof), FOS
(fructo-oligo-saccharide), maagzuurresistente capsule (hpmc, gellan gum), Lglutamine, Probiotische blend, vitaminen, Digezyme (r), leucine (antiklontermiddel).
Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen.

Geadviseerd dagelijks gebruik: 2 tot 6 capsules per dag, met ruim water innemen. Verdelen
over de dag, bij voorkeur tijdens een maaltijd.
Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang.
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen
houden.
Inhoud: 100 Vcaps

