
Forever Active Pro-B™
Podporte svoj tráviaci systém 

OBSAH
30 kapsúl

DÁVKOVANIE
Jednu kapsulu denne zapiť vodou 30 minút pred jedlom. 

POZNÁMKA
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov skladujte pri teplote 
do 25°C. 

– podporuje zdravý tráviaci systém
– dokáže obísť žalúdočné kyseliny pre dosiahnutie optimálnej distribúcie v črevách 
– obsahuje 6 synergických kmeňov vrátane klinicky skúmaného Lactobacillus    
   rhamnosus 
– kmene boli sušené mrazom pre uchovanie ich účinnosti, sily a dlhodobej stability 
– neobsahuje sóju ani alergény 

Podporte svoje telo ako nikdy predtým pomocou tých najnovších vedeckých 
poznatkov a nových, klinicky skúmaných probiotických kmeňov. Forever Active 
Pro-B™, ktorého cieľom je podpora zdravého tráviaceho systému, zahrňuje 
FlorActive - rad prospešných probiotických kmeňov z Univerzitnej nemocnice 
v Kodani, ktorá je lídrom v oblasti gastroenterológie. V našej patentovanej zmesi 
šiestich rôznych kmeňov vám Forever Active Pro-B™ dodá v každej dávke 
8 miliárd CFU. Tieto kmene boli skúmané a vyberané na základe ich prospešných 
vlastností, klinického výskumu a ich schopnosti synergického pôsobenia. 

V tejto receptúre je obsiahnutá aj prebiotická vláknina, ktorá podporuje probiotiká 
počas ich skladovania, transportu a prísunu do čreva. Prebiotiká zabezpečujú 
ideálne prostredie pre fungovanie a množenie probiotík. Vybraná prebiotická 
vláknina je fruktooligosacharid s krátkym reťazcom, o ktorom je známe, že 
podporuje fermentáciu bifidobaktérií a druhov laktobacilov používaných 
v prípravku Forever Active Pro-B™. 

Zloženie: hydrolyzovaný kukuričný dextrín, fruktooligosacharidy, povlaková látka: 
hydroxypropylmetylcelulóza, Bifidobacterium animalis spp. Lactis, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus reuteri, protihrudkujúce látky: horečnaté soli mastných 
kyselín, oxid kremičitý; Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium bifidum, farbivo: oxid titaničitý.  

Výživové doplnky

NUTRIČNÉ ÚDAJE      
Veľkosť dávky: 1 kapsula
Počet dávok v balení: 30        
Množstvo na 1 dávku         
Zmes baktérií rodu 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)
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Uvedené produkty nie sú určené pre diagnostiku, utišovanie, liečenie, vyliečenie alebo predchádzanie špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení.
V prípade zdravotných problémov kontaktujte svojho lekára.
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Výživové doplnky

Jedna kapsula denne môže pomôcť prekonať nerovnováhu spôsobenú našou stravou a zaneprázdneným životným štýlom, ktoré môžu 
mimovoľne viesť k zníženiu množstva prirodzene sa vyskytujúcich probiotík. Forever Active Pro-B™ pracuje predovšetkým 
v črevách, kde pomáha pri procese trávenia potravín, pomáha uvoľňovať živiny pre absorpciu a pozitívne prispieva k normálnemu 
ľudskému rastu a rozvoju. Pomáha totiž udržiavať vyvážený a zdravý imunitný a tráviaci systém.

Forever Active Pro-B ™ je vegetariánska kapsula balená v unikátnej nádobke, ktorá používa technológiu Activ Vial™. Tento nový obal má 
vo vnútri zabudované puzdro, ktoré slúži na kontrolu absorpcie vlhkosti a chráni probiotiká počas ich trvanlivosti.

Keďže samotné probiotiká sú dosť krehké, Forever Active Pro-B™ využíva exkluzívnu kryogenickú ochrannú technológiu, ktorá chráni 
probiotiká počas výroby aj počas celej ich životnosti. Kmene vo Forever Active Pro-B™ boli vybrané a vytvorené tak, aby odolali 
žalúdočnej kyseline a žlčovým soliam, čo im umožňuje dostať sa do čriev. Klinické štúdie preukázali, že tieto kmene majú väčšiu 
schopnosť kolonizovať, množiť sa a prežiť prechod tráviacim traktom. 

Probiotiká vo Forever Active Pro-B™ sú získané z rodov Lactobacillus a Bifidobacterium. Sú to tieto druhy: 

Bifidobacterium lactis 
Lactobacillus rhamnosus 
Lactobacillus reuteri 
Lactobacillus acidophilus 
Bifidobacterium longum 
Bifidobacterium B-bifidum
 
Forever Active Pro-B™ sú stabilné probiotiká, ktoré obsahujú 6 kmeňov a nemusia sa skladovať v chlade. Na našom Forever Active 
Pro-B™ je úžasné aj to, že pôsobí spoločne s našou patentovanou aloe vera, ktorá funguje ako prebiotikum. Či je vaším cieľom podporiť 
zdravý tráviaci systém alebo zvýšiť vstrebávanie živín a zlepšiť fungovanie vášho imunitného systému, urobte z Forever Active Pro-B™ 
súčasť vašej dennej dávky doplnkov. 
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