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Forever Active Pro-B  kood 610
Abiks seedimisele

• Aitab seedetrakti korras hoida
• Suudab vältida maohappe mõju, 

et täita optimaalselt oma ülesan-
net soolestikus

• Sisaldab 6 sünergiliselt toimivat 
liiki, sealhulgas kliiniliselt läbi 
uuritud liiki Lactobacillus rham-
nosus

• Üle 8 miljardi KMÜ
• Liigid on krüogeenselt külmuta-

tud, et tagada nende kvaliteet ja 
vastupidavus

• Ei sisalda soja ega allergeene

Nüüd saate enda eest hoo-
litseda paremini kui iial varem, 
kui tarvitate seda uute kliiniliselt 
uuritud probiootikumiliikidega 
innovaatilist toidulisandit. See-
desüsteemi korrastav toidulisand 
Forever Active Pro-B sisaldab 
kompleksi FloraActive – väärtus-
likke probiootikumiliike, mis on 
läbinud uuringud gastroenteroloo-
gia valdkonna esirinda kuuluvas 
Kopenhaageni Ülikooli haiglas. 6 
eri liigiga patenditud kompleksi 
ühes kapslis on 8 miljardit KMÜ. 
Need liigid uuriti läbi ja valiti 
välja nende kasulike omaduste, 
kliiniliste uuringute ja võime järgi 
toimida sünergias.

Toode sisaldab veel ka pre-
biootilisi kiudaineid, mis toidavad 
probiootikume, kuni neid purgis 
hoitakse ja transporditakse ning 
kuni need soolestikku jõuavad. 
Prebiootikumid loovad ideaalse 
keskkonna, kus probiootikumid 
saavad funktsioneerida ja vohada. 
Meie kasutatavad prebiootilised 

kiudained on lühikese ahelaga 
fruktooligosahhariidid, mis toeta-
vad Forever Active Pro-B koostises 
olevate bifidobakterite ja laktobak-
terite liikide fermentatsiooni.

Teave toidulisandi kohta

ÜKS ANNUS 1 kapsel
PAKENDIS ON  30 annust

Ühes kapslis on VTV*, %

Patenditud 8 miljardi KMÜ 
probiootikumikompleks 

(B. lactis, L. rhamnosus, L. reuteri, L. acidophilus, B. 
longum, B. bifidum)

*  Võrdlev toiteväärtus (VTV) ei ole kindlaks 
määratud

MUUD KOOSTISOSAD: maisi-
dekstriin, hüpromelloos, fruktooli-
gosahhariidid, magneesiumstearaat, 
ränidioksiid ja titaandioksiid.

KOGUS: 30 kapslit.

SOOVITUSLIK TARVITAMINE: 
Üks kapsel päevas, peale juua vett.

TÄHELEPANU! Parima tulemuse 
saavutamiseks hoidke temperatuuril 
kuni 25 °C (77 °F).
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Kõigest üks kapsel päevas 
võib aidata valest toitumisest 
ja pingelisest eluviisist tingitud 
tasakaalutuse vastu, mis toob 
pahatihti kaasa probiootikumide 
vähenemise. Forever Active Pro-B 
toimib ennekõike soolestikus, kus 
see osaleb seedeprotsessis ja aitab 
kaasa toitainete omastamisele, sa-
muti toetab see inimese normaalset 
kasvu ja arengut, aidates hoida see-
dimise korras ja immuunsüsteemi 
tugevana.

Forever Active Pro-B kapslid 
sobivad taimetoitlastele ja need on 
pakendatud Activ Viali tehnoloo-
gia järgi valmistatud unikaalsesse 
purki. Selles uues pakendis on 
niiskust imav kiht, mis tõkestab 
niiskuse ja kaitseb probiootikume 
kogu nende kõlblikkusaja jooksul.

Et probiootikumid võivad 
kergesti kahju saada, kasutatakse 
Forever Active Pro-B tootmisel 
erilist krüogeense külmutamise 
tehnoloogiat, mis kaitseb probioo-
tikume valmistamise ajal ja kogu 
nende kõlblikkusaja vältel. Forever 
Active Pro-B probiootikumide lii-
gid on välja valitud ja ühitatud nii, 
et need peaksid vastu maomahlale 
ja sapisooladele ning jõuaksid 
soolestikku. Kliiniliste uuringute 
andmetel suudavad need liigid 
paremini kolooniaid moodustada, 
paljuneda ning seedetraktis liiku-
mise üle elada.

Forever Active Pro-B koostises 
olevaid probiootikume saadakse 
perekondadest Lactobacillus ja 
Bifidobacterium; nende liigid:

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium B-bifidum

Toidulisand Forever Active 
Pro-B on kuue probiootikumiliigi 
kompleks, mida ei pea külmkapis 
hoidma. See on hea veel ka põh-
jusel, et toimib tõhusalt koos meie 
patenditud aaloega, mis täidab 
prebiootikumi funktsiooni. Mis 
teile ka tähtis poleks – säilitada 
hea seedimine, parandada toitai-
nete omastamist või tugevdada 
immuunsüsteemi, võtke oma 
menüüsse toiduslisand Forever 
Active Pro-B.


