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Probiotyczne ekstrakty roślinne
Probiotyczne ekstrakty roślinne łączą w  sobie bogactwo składników 
bioaktywnych zawartych w naturalnych składnikach roślinnych i  zio-
łach wraz z żywymi i aktywnymi bakteriami probiotycznymi w formie 
płynnej i ich metabolitami – biofunkcjonalnymi postbiotykami. To wyjąt-
kowe połączenie pozwala na lepszą przyswajalność składników bioak-
tywnych zawartych w składnikach roślinnych oraz wspiera rozwój bak-
terii probiotycznych.

Dlaczego warto korzystać z ziół 
i naturalnych surowców roślinnych?
Zioła i naturalne surowce roślinne od zawsze zajmują szczególne miej-
sce w  żywieniu człowieka. Od najdawniejszych czasów wykorzysty-
wane były w tradycyjnej medycynie ludowej jako nieoDłączny ele-
ment Profilaktyki zDrowotnej. Dziś wiemy, że cenne właściwości 
ziół i surowców roślinnych zawdzięczamy obecności w nich licznych, 
naturalnych związków o działaniu bioaktywnym, m.in. niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin i składników mine-
ralnych, olejków eterycznych, fenoli, glikozydów, karotenoidów, fiton-
cydów, hormonów roślinnych i  enzymów o  licznych właściwościach 
przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych, grzybo- i pleśniobójczych.

Probiotyki a dieta
Prawidłowy rozwój mikrobioty jelitowej człowieka w znacznym stop-
niu zależy od odpowiedniego sposobu żywienia. Zawarte w natural-
nych pokarmach roślinnych węglowodany są niezbędne dla wzrostu, 
namnażania i utrzymania odpowiedniej aktywności biologicznej bak-
terii probiotycznych. Dlatego przyjmowanie produktów probiotycz-
nych w  formie płynnej wraz z  posiłkami, wzmacnia ich korzystane 
działanie w organizmie.
Pamiętaj! Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrów-
noważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Su-
plementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Suple-
menty diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny 
dla małych dzieci.

Produkt polski
Probiotyczne ekstrakty roślinne zioła jęDrzeja to produkty wy-
produkowane na terenie Polski, z wykorzystaniem rodzimych, eko-
logicznych surowców roślinnych.
Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zdrowy sposób żywienia to nie tylko jadłospis 
zbilansowany pod względem podstawowej war-
tości odżywczej. Istotny element diety stanowi także 
szereg związków pochodzenia roślinnego, które w znacznym 
stopniu wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organi-
zmu człowieka. Obecnie coraz większą uwagę przykłada się 
do takiego komponowania jadłospisów, aby obfitowały one 
w niezwykle cenne dla naszego zdrowia fitozwiązki, których 
jedynym źródłem są naturalne składniki roślinne i zioła.
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Antyoksydacyjne
neutralizują szkodliwe działanie 

wolnych rodników i usuwają  
ich nadmiar z organizmu,  
zapobiegając poważnym 
uszkodzeniom komórek.

min. 2x107 jtk/ml. Szczepy bakterii: Lactobacillus 
rhamnosus GG, L. rhamnosus LR 04, L. rhamnosus 

LR 05, L. acidophilus LA 1, L. delbrueckii ssp. 
bulgaricus LB 2, L. casei 101/37, L. plantarum 
LP 02, L. plantarum LP 01, L. fermentum LF2, 
Bifidobacterium breve Bl 10, B. 

breve Bbr 8, B. longum BL 03, 
B. animalis ssp. lactis 
Bi 1, Streptococcus 
thermophilus Z 57, 

S. thermophilus 
9 Y.

toPinambur: Ekstrakt z  fermentowanych, 
ekologicznych surowców roślinnych, z  przewagą 
bulw topinamburu, wzbogacony o  zestaw ży-
wych, aktywnych szczepów bakterii probiotycz-
nych w formie płynnej. Składniki roślinne zawie-
rają substancje aktywne wykazujące działanie 
odtruwające i oczyszczające. Bulwy topinamburu 
zawierają inulinę i  fruktooligosacharydy, którym 
przypisuje się właściwości prebiotyczne. Spoży-
wanie bulw topinamburu usprawnia pracę prze-
wodu pokarmowego, chroni wątrobę i nerki, pod-
nosi zdolność koncentracji psychicznej.
PietruSzka korzyStnie wPływa na ukłaD 
moczowy.

owoce laSu: Ekstrakt z fermentowanych, 
ekologicznych surowców roślinnych, w tym je-
żyn, czarnej porzeczki i poziomki, wzbogacony 
o zestaw żywych, aktywnych szczepów bakterii 
probiotycznych w  formie płynnej. Owoce lasu 
zawierają witaminę C, kwasy organiczne oraz 
liczne związki o działaniu przeciwutleniającym, 
którym przypisuje się właściwości wspierające 
działanie komórek organizmu i  wspomagające 
układ odpornościowy.
czarna Porzeczka zwiękSza naturalną 
oDPornoŚĆ.

GłóG: Ekstrakt z  fermentowanych, ekologicz-
nych surowców roślinnych z  przewagą głogu, 
wzbogacony o zestaw żywych, aktywnych szcze-
pów bakterii probiotycznych w  formie płynnej. 
Głóg zawiera liczne flawonoidy, saponiny i  ace-
tylocholinę, którym przypisuje się właściwości 
wspomagające prawidłowe funkcje układu krwio-
nośnego. Ponadto potwierdzono wpływ ekstraktu 
z głogu na obniżenie stężenia cholesterolu. Sub-
stancje aktywne zawarte w głogu wykazują także 
działanie uspokajające i przeciwdepresyjne.
GłóG zawarty w ProDukcie Stanowi 43,3%.
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Przeprowadzany przez 
bakterie probiotyczne proces 

fermentacji, któremu poddajemy 
składniki roślinne wykorzystane 

do produkcji naszych 
produktów istotnie zwiększa 
przyswajalność zawartych 

w nich związków 
biologiocznie 
aktywnych.

Siła ziół
Składniki bioaktywne zawarte 
w ziołach wykazują działanie:

600  
milionów bakterii

w dziennej porcji

Moczopędne 
wspomagają proces 

usuwania z organizmu 
nadmiaru jodu, sodu, chloru 

i szkodliwych produktów 
przemiany materii oraz 
pozwalają na szybsze 

usuwanie toksyn 
z organizmu.

Przeciwzapalne
łagodzą stan zapalny, 

pomagają zwalczyć 
dolegliwości i bóle 

stawów.

eko probiotyczne ekstrakty roślinne 
zioła jęDrzeja Probioborelio i i ii
Wsparcie leczenia boreliozy i chorób 
odkleszczowych
Eko probiotyczne ekstrakty roślinne Zioła Jędrzeja Probioborelio to 
jedyny taki, opracowywany przez lata, przez multidyscyplinarny ze-
spół mikrobiologów, biotechnologów i dietetyków suplement diety, po-
wstały z myślą o wzmacnianiu organizmu przy boreliozie i chorobach 
odkleszczowych.

co wyróżnia produkt Probioborelio:
•	 DwuSkłaDnikowy SuPlement Diety o komplementarnym skła-

dzie zawierający wyłącznie naturalne, ekoloGiczne SkłaDni-
ki, które wspierają i uzupełniają się wzajemnie w korzystnym dzia-
łaniu na organizm.

•	 Dobór ziół według wskazań StePhena harrorDa buhnera, któ-
ry od ponad 10 lat bada kombinację ziół, które nie tylko bezpo-
średnio działają na bakterie wywołujące boreliozę, ale podnoszą 
także sprawność układu odpornościowego i łagodzą różne objawy 
boreliozy.

•	 16 SkłaDników roŚlinnych: kurkuma, imbir, czosnek, żeń-szeń 
syberyjski, arcydzięgiel, czarny pieprz, oregano, moringa, vilcaco-
ra, czystek, szczeć pospolita, rdest ptasi, głóg, czarny bez, skrzyp 
polny, hakorośl (czarci pazur) PoDDanych ProceSowi oDPo-
wieDniej fermentacji.

•	 Zawiera żywe i aktywne SzczePy bakterii probiotycznych 
w formie płynnej, które wspierają układ odpornościowy w walce 
z patogenami.

•	 Zawiera bioaktywne i biofunkcjonalne metabolity bakterii 
probiotycznych - postbiotyki.
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