
FAKTY
• probiotikum podporujúce zdravý tráviaci systém

• schopný obísť žalúdočnú kyselinu pre optimálne 

dodanie do čriev

• obsahuje 6 synergických kmeňov 

• viac ako 8 miliárd CFU

• podporuje imunitu

• kmene sú lyofilizované kvôli ochrane, účinnosti a stabilite

• bez sóje a alergénov

OBSAH
30 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Jednu kapsulu denne zapite vodou 30 minút pred 

jedlom. Skladujte tesne uzatvorené na chladnom a 

suchom mieste chránenom pred svetlom.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE
hydrolyzovaný kukuričný dextrín, zahusťovadlo 
(hydroxypropylmetylcelulóza), fruktooligosacharidy, 
B. lactis, zinočnatý glukonát, L. rhamnosus, L. 
reuteri, L. acidophilus, látka proti zapekaniu (stearát 
horecnatý/horecnatý), B. longum, B. bidum, farbivo, 
látka proti zapekaniu (oxid kremicitý/kremičitý).

Forever Active Pro-B
Podporujte svoj tráviaci systém

Podporte svoje telo ako nikdy predtým pomocou najnovších vedeckých 

pokrokov a nových, klinicky študovaných probiotických kmeňov. 

Forever Active Pro-B, navrhnutý na podporu zdravého tráviaceho 

systému, obsahuje FloraActive - rad prospešných probiotických 

kmeňov z Kodanskej fakultnej nemocnice, ktorá je lídrom v oblasti 

gastroenterológie.

Vďaka patentovanej zmesi 6 rôznych kmeňov poskytuje probiotikum 

Forever Active Pro-B 8 miliárd CFU na dávku. Tieto kmene boli 

skúmané a vyberané na základe ich prospešných vlastností, klinického 

výskumu a ich schopnosti pracovať synergicky. Probiotiká obsahujú aj 

prebiotickú vlákninu na udržanie probiotík počas skladovania, prepravy 

a dodania do čreva.

Prebiotiká poskytujú ideálne prostredie na to, aby probiotikum 

fungovalo a prosperovalo. Vybranou prebiotickou vlákninou je frukto-

oligosacharid s krátkym reťazcom, o ktorom je známe, že podporuje 

fermentáciu zdravých baktérií použitých v zložení Forever Active Pro-B.

Do receptúry sme pridali aj zinok, aby sme poskytli ďalšiu vrstvu 

podpory pre vašu imunitu. Štúdie ukazujú, že zinok podporuje zdravú 

imunitu a podporuje metabolizmus. Doprajte svojmu telu pokročilú 

podporu trávenia pomocou klinicky študovaných prísad, keď si 

vyberiete Forever Active Pro-B!

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      

Forever Active Pro-B
#610

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

NUTRIČNÉ HODNOTY
Odporúčaná dávka: 1 kapsula
Počet dávok v balení: 30

Obsah účinných zložiek v dennej dávke  % RVH*
 (1 kapsula ~ 340 mg) denná dávka
Zinok 2,5 mg 25 %
Zmes baktérií rodu
Lactobacillus a Bifidobacterium 78 mg   (8x109 CFU)      -
z toho       -
Bifidobacterium animalis 
spp. Lactis 30 mg (5,2x109 CFU)      -
Lactobacillus rhamnosus 20 mg (1,15x109 CFU)      -
Lactobacillus reuteri 10 mg (0,58x109 CFU)      -
Lactobacillus acidophilus 8 mg (0,58x109 CFU)      -
Bifidobacterium longum 5 mg (0,2x109 CFU)      -
Bifidobacterium bifidum 5 mg (0,29x109 CFU)      -

*RVH – referenčná výživová hodnota


