
PROBIOTYKI Z AKG  
- JEDYNE TAKIE NA RYNKU!
Innowacyjna kompozycja specjalnie dobranych szczepów bak-
terii probiotycznych, dodatków roślinnych i AKG (kwas α-keto-
glutarowy) jest połączeniem dającym maksimum korzyści dla 
zdrowia!  To jedyne takie, wyróżniające się na rynku probio-
tycznym, produkty będące efektem wieloletniej pracy pasjo-
natów tematu i naukowców. Kwas α-ketoglutarowy zawarty 
w probiotykach Living Food pozyskiwany jest naturalnie na 
drodze mikrobiologicznej, dzięki czemu może dotrzeć do kon-
sumentów w najlepiej przyswajalnej i najczystszej postaci. 

 Obecnie dużą uwagę przykłada się do poszu-
kiwania zestawów związków, które wykazują  

w organizmie działanie synergiczne. Kwas α-keto-
glutarowy (AKG) to związek o bardzo dużym potencjale 
prozdrowotnym, a wprowadzony do preparatu probio-
tycznego, daje jeszcze więcej możliwości zastosowa-
nia. AKG jest doskonałym dopełnieniem i wsparciem 
dla bakterii probiotycznych, a z kolei probiotyki istot-
nie zwiększają przyswajalność tego związku. Produkty 
probiotyczne z AKG są zatem idealną odpowiedzią na 
wciąż rosnące potrzeby współczesnego konsumenta.
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PRODUKTY 
SZCZEGÓLNIE POLECANE DLA:
KOBIET

SPORTOWCÓW

DZIECI Z ZESPOŁEM GAPS 

OSÓB PO ANTYBIOTYKOTERAPII

OSÓB PO CHEMIOTERAPII 

Zawiera zestaw 7 żywych szczepów bakterii probiotycznych 
(Lactobacillus rhamnosus GG, L. acidophilus LA O2, L. helveticus ATB-LHS906, 
L. jensenii KS121.1, Bifidobacterium animalis ssp. lactis BS 01, Streptococcus 
thermophilus FP 4, S. thermophilus ATB-STS-812), wzbogacony o eks-
trakt z fermentowanych składników roślinnych, w tym 
błonnika aroniowego i kakao.
Polecany do spożycia dla osób po przebytej antybiotykote-
rapii, w celu wyrównania zaburzonej równowagi mikrobiolo-
gicznej jelit i wsparcia układu odpornościowego.
4,5 miliarda bakterii w dziennej porcji!

INNOWACJA W RODZINIE PRODUKTÓW 
LIVING FOOD
Innowacyjne podejście firmy Living Food opiera się przede 
wszystkim na dogłębnym poznaniu i zrozumieniu potrzeb klien-
tów rynku probiotycznego, aby z pomocą najlepszych specja-
listów i najnowszej technologii na te potrzeby odpowiedzieć. 
Nasza strategia umożliwiła nam, jako jedynemu producentowi, 
opracowanie i wdrożenie najlepszej jakości i skuteczności pio-
nierskich produktów probiotycznych z kwasem α-ketoglutaro-
wym. Unikalna, płynna forma probiotyków sprawia, że bakterie 
probiotyczne wykazują znaczną stabilność w stresowym środo-
wisku żołądka i początkowego odcinka jelita cienkiego, a także 
wysoką zdolność przylegania do nabłonka jelit i namnażania.

Zawiera zestaw 5 żywych szczepów bakterii probiotycz-
nych (Lactobacillus rhamnosus GG, L. acidophilus LA O2, Bifidobac-
terium animalis ssp. lactis BS 01, Streptococcus thermophillus FP 4,  
S. thermophilus ATB-STS-812), wzbogacony o ekstrakt z fermen-
towanych składników roślinnych, w tym buraka i białka 
ryżowego.
Szczególnie zalecany osobom narażonym na wzmożony 
wysiłek fizyczny i psychiczny, dla zwiększenia ochrony 
tkanki mięśniowej przed uszkodzeniami i wsparcia ukła-
du nerwowego.
4,5 miliarda bakterii w dziennej porcji!

EKO Probiotyk z AKG dla sportowców

Zawiera zestaw 5 żywych szczepów bakterii probiotycz-
nych (Lactobacillus rhamnosus GG, L. acidophilus LA O2, L. jensenii 
KS121.1, Bifidobacterium animalis ssp. lactis BS 01, Streptococcus ther-
mophilus FP4), wzbogacony o ekstrakt z fermentowanych 
składników roślinnych, w tym jeżyny i błonnika aronio-
wego.
Polecany do spożycia dla kobiet, w celu wsparcia przyswa-
jalności witamin i składników mineralnych, w tym wapnia  
i żelaza.
4,5 miliarda bakterii w dziennej porcji!

EKO Probiotyk z AKG dla kobiet

Zawiera zestaw 7 żywych szczepów bakterii probiotycznych 
(Lactobacillus rhamnosus GG, L. acidophilus LA O2, L. helveticus ATB-LHS906, 
L. jensenii KS121., Bifidobacterium animalis ssp. lactis BS 01, Streptococcus 
thermophilus FP 4, S. thermophilus ATB-STS-812), wzbogacony o eks-
trakt z fermentowanych składników roślinnych, w tym po-
krzywy i buraka ćwikłowego.
Polecany do spożycia dla osób po przebytej chemioterapii, 
w celu wyrównania strat mikrobiologicznych oraz wspa- 
rcia regeneracji organizmu i układu odpornościowego.
4,5 miliarda bakterii w dziennej porcji!

EKO Probiotyk z AKG po chemioterapii
Zawiera zestaw 5 żywych szczepów bakterii probiotycz-
nych (Lactobacillus rhamnosus GG, L. acidophilus LA O2, L. helveticus 
ATB-LHS906, Bifidobacterium animalis ssp. lactis BS 01, Streptococcus 
thermophilus FP 4), wzbogacony o ekstrakt z fermentowa-
nych składników roślinnych, w tym truskawki, maliny i 
czarnej porzeczki.
Polecany do spożycia dla dzieci, w celu wsparcia odpor-
ności i układu nerwowego.
3 miliardy bakterii w dziennej porcji!

EKO Probiotyk z AKG dla dzieci z GAPS

Zawiera zestaw 12 żywych szczepów bakterii probiotycznych 
(Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR 04, L. rhamnosus ATB-LRS905, 
L. acidophilus LA 02, L. plantarum LP 09, L. plantarum ATB-LPM907, L. para-
casei LPC 00, Bifidobacterium breve BR 03, B. breve ATB-BBE804, B. animalis 
ssp. lactis BS 01, B. longum ATB-BLM802, Streptococcus thermophilus FP 4).
Polecany do spożycia dla osób w stanach dysbiozy, w celu 
odbudowy mikrobiomu jelitowego, w nieszczelności jelit oraz 
w celu wsparcia układu odpornościowego.
4,5 miliarda bakterii w dziennej porcji!

EKO Probiotyk z AKG

EKO Probiotyk z AKG po antybiotykoterapii

P R O B I O T Y C Z N ES U P L E M E N T Y

Kwas α-ketoglutarowy (AKG) zawarty w prepa-
ratach firmy Living Food pozyskany jest wyłącz-
nie na drodze mikrobiologicznej. To doskonała, 
naturalna alternatywa dla popularnej syntezy 
chemicznej tego związku.

PROBIOTYKI Z FORMUŁĄ AKG 
- SYNERGIA DLA ZDROWIA
Kwas α-ketoglutarowy występuje naturalnie w organizmie i ma 
bezpośredni wpływ na metabolizm energetyczny w komórkach. 
Codzienna dieta nie zawiera AKG, lecz jego prekursory. Jedynym 
źródłem tego związku jest synteza przez mikrobiotę jelitową lub 
suplementacja. Probiotyki natomiast, to żywe komórki mikroor-
ganizmów, które podane w odpowiedniej ilości wykazują korzyst-
ny, udokumentowany wpływ na zdrowie człowieka. Wspomaga-
ją zachowanie równowagi mikrobiologicznej jelit, a poprzez to 
prawidłowych funkcji całego organizmu. Dlaczego połączyliśmy 
AKG i probiotyki? Syntezowany na drodze mikrobiologicznej AKG 
wspiera korzystne działanie probiotyków, a te istotnie zwięk-
szają jego przyswajalność. Ta innowacyjna receptura daje zatem 
możliwość maksymalnego wykorzystania  potencjału zawartych 
w produkcie składników.

NA CO WPŁYWA 
KWAS α-KETOGLUTAROWY?
• stymuluje syntezę białek, jednocześnie zapobiegając de-

gradacji białek mięśniowych 
• wpływa pozytywnie na mineralizację i gęstość kości oraz 

syntezę kolagenu  
• wykazuje działanie przeciwbakteryjne, zapobiegając 

namnażaniu bakterii patogennych 
• odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odporno-

ściowego 
• chroni układ nerwowy przed szkodliwym działaniem wol-

nych rodników


