
Produs sinbiotic, conține prebiotic (inulina) și un amestec de 4 bacterii probiotice 
(B.bifidum, L.acidophilus, L.rhamnosus si B.lactis), creat pentru echilibrarea florei intestinale și 
menținerea sănătății sistemului digestiv. Reduce tulburările de tranzit, contribuie la absorbția 
normală a nutrienților, menținerea capacității de autoapărare a organismului și de eliminare a 
produșilor toxici. Îmbină efectele prebioticului inulină și ale altor patru tipuri de bacterii probiotice  
foarte importante pentru menţinerea sănătăţii tubului digestiv.

Inulină (fibre alimentare extrase din rădăcină de Cicoare / Cichorium intybus) - 500 mg,
Premix de culturi probiotice din Bifidobacterium bifidum 40%, Lactobacillus acidophilus 
40%, Lactobacillus rhamnosus 10% şi Bifidobacterium lactis 10% - 20 mg / 5x10¹º UCF/g

Copii peste 12 ani şi adulţi: câte 1 capsulă de 1-3 ori pe zi, în timpul mesei.
Capsulele se administrează cu o cantitate suficientă de lichid la temperatura camerei.
Nu se recomandă administrarea cu lichide fierbinţi sau cu alcool pentru a nu scădea eficacita-
tea produsului. Pentru refacerea florei intestinale afectată de antibiotice se administrează la 3 
ore după antibiotic şi se continuă administrarea timp de 7 zile după terminarea tratamentului.

Probiorem este o combinaţie dintre un prebiotic (inulină) şi 4 tipuri de bacterii probiotice  
foarte importante pentru menţinerea sănătăţii tubului digestiv.
Inulina este o fibră alimentară solubilă obţinută din rădăcină de Cicoare (Cichorium intybus). 
Inulina contribuie la desfăşurarea normală a activităţii sistemului digestiv prin restabilirea 
echilibrului florei intestinale şi absorbţia normală a mineralelor (inclusiv a calciului şi fosfo-
rului).
Probioticele sunt microorganisme vii, prezente în mod natural în tractul digestiv.
Există peste 400 de tipuri de microorganisme benefice în tractul digestiv uman, inclusiv Lac-
tobacillus şi Bifidobacterium.
Dezechilibrul florei intestinale poate fi provocat de numeroşi factori, cum ar fi: alimentaţia 
necorespunzătoare, unele medicamente (de ex. antibioticele), stresul.
Nemaiputând fi ţinute sub control, bacteriile „neprietenoase” se pot înmulţi şi pot deter-
mina diverse tulburări digestive, precum: balonare, dureri abdominale, tulburări de tranzit 
(diaree,constipaţie). Combinaţia suplimentului Probiorem, dintre un prebiotic (inulină) şi 
un amestec de 4 bacterii probiotice (B.bifidum, L.acidophilus, L.rhamnosus şi B.lactis) este 
creată pentru echilibrarea florei intestinale şi menţinerea sănătăţii sistemului digestiv prin: 
reducerea tulburărilor de tranzit, absorbţia normală a nutrienţilor, menţinerea capacităţii de 
autoapărare a organismului şi de eliminare a produşilor toxici de metabolism.

A se citi indicaţiile înainte de utilizare. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
În cazul unor afecţiuni cronice sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului 
este absolut necesar înaintea administrării acestui produs.  
Nu este recomandat persoanelor alergice la oricare dintre componentele produsului.
Administrarea  în timpul sarcinii sau alăptării se face numai la recomandarea medicului.
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de umiditate şi lumină. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
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