
 

 

PROBIOTIK 12 
kvalita života začíná ve střevech 

 
 

Probiotic12 – více biodisponibility díky mikrokapslím! 

    
 

HLAVNÍ ZDRAVOTNÍ ÚČINEK PROBIOTIK12 
o Obnovení střevní mikroflóry (nejen) po užívání ATB / během léčby a po ukončení léčby / 
o Správná funkce zažívacího systému 
o COLITIS ULCEROSA zánět tkáně tlustého střeva  
o CELIAKIE  
o CROHNOVA CHOROBA   
o REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU 

o Celkové zvýšení odolnosti organismu 
o Prevence karcinomu střev / 8300 nových případů ročně!!! / 
o Prevence vředů i zánětů žaludku 
o Pro pacienty trpících mykózami (plísněmi), výtoky 
o Průjem (infekční chřipka, salmonela, campylobakter, rotaviry…) 
o Zácpa 
o Akutní problémy trávení, Reflux, Pálení žáhy 
o Laktózová intolerance 
o Syndrom dráždivého tračníku 
o Cestovatelské průjmy / nasadit 3 dny před odletem / 
o Potravinové alergie / brání rozvoji atopického ekzému / 
o Divertikulitida 
o Syndrom propustného střeva 
o Chronický únavový syndrom 
o Nadýmání 

 
Doporučené dávkování: 1 tableta denně! Díky mikrozapouzdření se může skladovat v pokojové teplotě. 
Poznámka: Probiotic 12 je vhodný pro těhotné ženy, kojící ženy i pro diabetiky. 

       Probiotik 12 je ideální doplněk k ozdravné kúře s Aloe Vera gelem! 

o Blahodárné“, zdraví prospěšné bakterie 
se nazývají PROBIOTIKA, ostatní 
bakterie způsobují onemocnění 

o Probiotika působí ve střevě - 
nejdůležitějším imunitním orgánu 
člověka! 

o Střeva představují 80% lidské imunity. 
o Slouží k regulaci střevní mikroflóry. 
o Probiotické bakterie řídí ve střevě 

nejdůležitější procesy imunitního 
systému!                                               

o Patentované mikro-zapouzdření ochraňuje 
bakterie během kritického průchodu 
žaludkem před agresivní žaludeční 
kyselinou.  

o Probiotic12 obsahuje celkem 1 miliardu 
bakterií v kapsli. Tyto se rozdělují na 12 
různých kmenů a kombinace optimálně 
vyvažuje prostředí střeva a je ve světě 
jedinečná.  

 
 

 

 

Unikátní patentované 
zapouzdření! 



 

 

 
NĚKTERÉ PROBIOTICKÉ KMENY MAJÍ ZE ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA VĚTŠÍ HODNOTU! 

 
 Studie prokázaly, že pokud byly podávány ženám s pozitivní alergickou anamnézou 2-4 týdny před 

porodem a pak jejich dětem 6 měsíců po porodu, došlo ve dvou letech dítěte ke snížení výskytu 
atopického ekzému o 34%! 

             Střevní mikroflóra alergických a zdravých dětí se liší právě v tom, že alergické děti mají menší výskyt  
             lactobacilů a bifidobaktérií ve stolici. 
         

 Studie prokázaly, že zvyšují šanci na vyléčení ulcerozní kolitidy u 92,8% pacientů. 
 

 Studie prokázaly, že Probiotik 12 úspěšně nastoluje rovnováhu a normalizuje funkci střev po léčbě 
antibiotiky. Antibiotika mají za úkol vyhubit ve střevech nepřátelské bakterie – původce onemocnění. 
Antibiotika však nedokáží rozlišit typ bakterií, proto společně s nepřátelskými vyhubí 

             i přátelské. Z tohoto důvodu se po léčbě antibiotiky objevuje nadýmání, zácpa, průjem, mykózy či  
             opary. 

 
Obsahuje vzácné kmeny bakterií, které na trh téměř nikdo nedává! 
 
KULTURY 12 BAKTERIÍ 
Bifidobacterium longum 
Bifidobacterium breve 
Bifidobacterium bifidum 
Bifidobacterium infantis 
Bifidobacterium lactis 
Lactobacilus plantarum 
Lactobacilus casei 
Lactobacilus paracasei 
Lactobacilus rhamnosu 
Lactobacilus acidophilus 
Lactobacilus bulgaricus 
Streptococcus thermophilus 
 
S podpůrným prebiotikem!  

Prebiotika slouží jako výživa pro probiotické bakterie. Pokud přidáme prebiotikum do probiotického produktu, působí  
pak jako aktivátor pro probiotické bakterie v těle a podporuje zdravou rovnováhu střevní mikroflóry. 
 
Mikrokapsle účinně chrání před žaludeční kyselinou. Ukázka a srovnání přežití probiotik ve střevě! 

 


