
FAKTA
• podporuje zdravý trávicí systém

• dokáže obejít žaludeční kyseliny pro dosažení 

optimální distribuce ve střevech

• obsahuje šest synergických kmenů 

• více než 8 miliard CFU

• podporuje imunitu

• kmeny jsou lyofilizované kvůli ochraně,  

účinnosti a stabilitě

• neobsahuje sóju a alergeny

OBSAH
30 kapslí

NÁVOD K POUŽITÍ
Jednu kapsli denně zapijte sklenicí vody.  

Nejlepších výsledků dosáhnete  

při skladování výrobku do 25°C.

CERTIFIKÁTY 
kosher, halal

DALŠÍ INGREDIENCE
Hydroxypropylmetylcelulóza, kukuřičný dextrin,
fruktooligosacharidy, stearan hořečnatý
a oxid křemičitý.
 

Forever Active Pro-BTM

Podpořte svůj trávicí systém

Podporujte své tělo jako nikdy předtím pomocí nejnovějších vědeckých 

pokroků a nových, klinicky studovaných probiotických kmenů. 

Forever Active Pro-B ™, navržený k podpoře zdravého trávicího 

systému, obsahuje FloraActive - řadu prospěšných probiotických 

kmenů z Kodaňské  fakultní nemocnice, která je lídrem v oblasti 

gastroenterologie. Díky patentované směsi 6 různých kmenů poskytuje 

Forever Active Pro-B ™ 8 miliard CFU v jedné dávce. 

Tyto kmeny byly zkoumány a vybírány na základě svých prospěšných 

vlastností, klinického výzkumu a jejich schopnosti pracovat synergicky. 

Tento vzorec obsahuje i prebiotickou vlákninu pro udržení probiotik 

během skladování, přepravy a dodání do střevního traktu. Prebiotika 

poskytují ideální prostředí pro to, aby probiotikum fungovalo  

a prosperovalo. Vybranou prebiotickou vlákninou je fruktooligosacharid,  

o kterém je známo, že podporuje fermentaci zdravých bakterií 

použitých ve vzorci Forever Active Pro-B ™. 

Do receptury jsme přidali zinek, abychom poskytli další vrstvu podpory 

pro vaši imunitu. Studie ukazují, že zinek podporuje zdravou imunitu 

a podporuje metabolismus. Dopřejte svému tělu pokročilou podporu 

trávení pomocí klinicky studovaných přísad a vyberete si Forever Active 

Pro-B ™!

Forever Active Pro-BTM

#610

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, 
uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.

VYŽIVOVÉ DOPLŇKY

bezlepkový        vhodný pro vegetariány      

NUTRIČNÍ HODNOTY
Doporučená dávka: 1 kapsle
Počet dávek v balení: 30

Obsah účinných složek v denní dávce  % RVH*
 (1 kapsle ~ 340 mg) denní dávka
Zinek 2,5 mg 25 %
Směs bakterií
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 - referenční výživová hodnota


