Пробиотик + Пребиотик

Пробиотични таблети за смучене
Bactojoy пробиотични таблети за смучене e нов пробиотичен продукт, който укрепва защитните функции на целия
като започва да действа още от устната кухина. Спомага за изграждане на добър имунитет като осигурява
благоприятен стомашно-чревен баланс.

За пробиотиците и Булгар Биотик
Живеем във време на стрес и несигурност. Бързаме, работим, печелим, смеем се,
борим се с емоциите си... Докато един ден осъзнаваме, че сме на път да изгубим найценния дар, даден ни по рождение – здравето. Затова Булгар Биотик се обръща към
Lactobacillus bulgaricus – първият натурален пробиотик в света. Дългият и здравословен
живот на българския народ е бил в резултат от ежедневната консумация на
ферментирало мляко и други млечнокисели продукти, произведени в България, които
и до сега остават най-полезни за българите.
Съчетавайки дълбоките традиции при извличане на най-ценните за здравето природни
съставки и съвременните технологии за производство, Булгар Биотик предлага най висококачествени пробиотици с марката Bactojoy и Lactobacillus bulgaricus!
Нашата мисия е да помагаме на хората да се чувстват по-здрави, по-енергични и поусмихнати.

Bactojoy пробиотични
таблети за смучене
Накратко:
Нов пробиотичен продукт
Хранителна добавка
Действа още от устната кухина и
подобрява оралната хигиена
Съдържа автентичен Lactobacillus
bulgaricus
Не съдържа ГМО, консерванти и
оцветители
3 милиарда жизнеспособни бактерии

Описание на продукта:
Bactojoy таблети за смучене е синбиотик от ново поколение, произведен в България на
база на автентичния Lactobacillus bulgaricus и коластра. Спомага за поддържане на
полезната чревна микрофлора на храносмилателната система. Стимулира изграждането
и поддържането на естествения имунитет. Има приятен вкус на ванилия.

В какви случай се предлага на клиент и как помага:







за поддържане на благоприятна стомашно-чревна флора;
подпомага стомашно-чревния тракт при диария от различен тип;
влияе успокояващо при дълги пътувания;
при смяна на сезоните;
по време на лечение с антибиотици и след антибиотично лечение;
при констипация.

Ключови предимства:
Съставки:
3 пробиотични щама:
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus rhamnosus
Streptococcus thermophilus
Коластра
Подсладител: изомалт
Пребиотик: инулин
Магнезиев стеарат
Аромат: ванилия
Антислепващ агент: силициев
диоксид




активността на микроорганизмите е 3х109 cfu/g към дата на производство;
уникална комбинация от пробиотични щамове от род Lactobacillus и
Streptococcus.

Гаранция за качество:
Булгар Биотик е иновативна компания за производство на пробиотици и пробиотични
продукти с поглед към традициите и най-новите постижения на науката.
Производството се основава на стари български традиции и най-нови съвременни
технологии. Екипът се състои от водещи учени и технолози, които контролират всички
процеси и следят за постигането на най-високо качество и полезност на всеки
продукт.

Опаковка:


50 гр.

Прием:


При антибиотично лечение:
1 – 2 таблети дневно / 14 дни
 При профилактика и
изграждане на имунитет:
1 таблета

Булгар Биотик Адрес: София, бул. Искърско шосе 19, офис 4

Моб. тел.: +359 882 754 163

Имейл: sales@bulgarbiotic.bg

Уеб: www.bulgarbiotic.bg

