Пробиотик + Пребиотик

femin
Bactojoy Femin e нов пробиотичен продукт, който благоприятства за оптималното функциониране на метаболизма и
усвояването на хранителните вещества, свързани със специфичните нужди на женския организъм. Предназначен е и
за аптечна мрежа.

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 femin
Накратко:
Нов пробиотичен продукт
Хранителна добавка
Не изисква хладилно съхранение
преди отваряне
Капсули с бавно освобождаване
Съдържа автентичен Lactobacillus
bulgaricus, коластра и роза
Дамасцена
Не съдържа ГМО, соя, консерванти и
оцветители
3 милиарда жизнеспособни
бактерии

Описание на продукта:
Bactojoy Femin e пробиотик + пребиотик, произведен в България на база на автентичния
Lactobacillus bulgaricus и съдържа българска роза Дамасцена. Подпомага нормалната
функция на имунната система, както и естествения баланс на стомашно-чревната и
вагинална микрофлора, като запазва оптимално Ph и минимизира възможността за
инфекции. Спомага за намаляване на възпалителните процеси. Подпомага естественото
производство на късо-верижни мастни киселини. Мощен антиоксидант, подпомагащ
черния дроб в очистителните процеси. Естествен източник на фибри с много лек
лаксативен ефект. Има успокояващ и подмладяващ ефект.
Подпомага нормалното фукциониране на стомашно - чревния тракт и укрепва защитните
функци на организма. Допринася за естествения детокс на организма. Работи в полза на
естествения хормонален баланс.

В какви случай се предлага на клиент:


Съставки:
5 пробиотични щама:
 Lactobacillus bulgaricus
 Lactobacillus acidophilus
 Lactobacillus helveticus
 Lactobacillus rhamnosus
 Lactobacillus fermentum
Коластра
екстракт от изсушени розови листа
на Роза Дамасцена
Пребиотик (арабиногалактан)

Опаковка:


Ключови предимства:






20 броя капсули
в 2 блистера

Прием:




При антибиотично лечение:
2 капсули дневно / 10 дни
 При профилактика и
хронични заболявания:
1 капсула дневно / мин. 60 дни

С цел профилактика:
o при вагинални инфекции;
o за поддържане на благоприятна стомашно-чревна флора;
o в периоди на повишен стрес;
o при смяна на сезоните;
Като съпътстващо лечение:
o възстановяване на баланс на стомашно-чревна флора;
o по време на лечение с антибиотици и след антибиотично лечение.
за пребиотик в продукта е използван иновативния и много по-активен
арабиногалактан, вместо широко срещаните пребиотични аналози;
съдържа българска роза Дамасцена - действа като мощен антиоксидант и
източник на фибри, с успокояващ и възстановяващ ефект;
съдържа коластра – един от най-силните имуномодулатори;
активността на микроорганизмите е 3х109 cfu/g към дата на производство;
уникална комбинация от пробиотични щамове от семейството Lactobacillus, за
да се постигне най-благоприятно влияние върху човешката стомашно-чревна
флора.

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.

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

Моб. тел.: +359 882 754 163

Имейл: sales@bulgarbiotic.bg

Уеб: www.bulgarbiotic.bg

