Productfiche

VitaDophilus®
ONDERSTEUNT EEN GEZONDE DARMFLORA
Dit heerlijke (met appelsmaak!) probiotische supplement draagt bij aan een
gezond spijsverteringsstelsel en afweersysteem en dus aan een goede algemene
gezondheid. Elke portie levert minimaal 20 miljoen levende bacteriën
(lactobacillus acidophilus) om het lichaam te beschermen tegen schadelijke
bacteriën en te helpen met de afbraak van voedsel zodat voedingsstoffen beter
worden opgenomen. VitaDophilus® helpt ook met de verwijdering van schadelijke
micro-organismen die fermentatie kunnen veroorzaken, wat een opgeblazen
gevoel en een slechte opname van voedingsstoffen tot gevolg kan hebben.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
Vitadophilus® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration® en vormt een
eenvoudige, effectieve manier om te zorgen voor de juiste hoeveelheid goede
bacteriën in het lichaam, met evenwicht, een sterk afweersysteem en een
optimale gezondheid als resultaat.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Een van nature voorkomende probiotische bacterie die helpt met de verwijdering
van schadelijke micro-organismen en het afbreken van voedsel, zodat het lichaam
voedingsstoffen effectiever kan opnemen.

APPELPOEDER EN APPELVLOKKEN

formule gebaseerd
op de expertise van
de eigenaar

gecertificeerd
als koosjer

ineigen beheer
vervaardigd

gecertificeerd
als halal

gemaakt van
natuurlijke
ingredienten

VOORDELEN
• bevordert een evenwichtige
spijsvertering en gezond
afweersysteem
• bevordert een goede darmflora
en stimuleert de darmfunctie
• snel werkende gepatenteerde
formule met natuurlijke
ingrediënten
• natuurlijke appelsmaak die
zelfs kinderen lekker vinden

De basis van VitaDophilus® wordt gevormd door een beschermlaagje van
appelpectine dat de probiotica isoleert van de agressieve omgeving in de maag
zodat zij voor een maximale werking bij de dunne darm kunnen komen. Andere
probiotische formules worden vaak aangetast door maagzuren en dus nooit
volledig benut.

VEELGESTELDE VRAGEN
V: Zijn bacteriën niet schadelijk?
A: Het lijkt misschien een raar idee om bacteriën te consumeren, omdat ze een
nogal slechte reputatie hebben. Deze reputatie wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door de negatieve gevolgen die schadelijke bacteriën kunnen
hebben. Denk hierbij aan voedselbederf, vervuild water en infecties en ziekten.
Veel mensen weten echter niet dat er ook nuttige bacteriën (ook wel probiotica,
vriendelijke flora of vriendelijke bacteriën genoemd) in voedsel zitten (onder
andere in yoghurt en miso) en ook in het lichaam. Deze goede bacteriën
kunnen de belangrijkste functies van het lichaam verbeteren en ondersteunen.
V: Hoe kan het aantal goede bacteriën afnemen?
A: Er leven kolonies goede bacteriën in onze darmen die ons helpen ons voedsel
op correcte wijze te verteren en voedingsstoffen op te nemen. Ze zijn ontzettend
belangrijk voor ons afweersysteem. Deze kolonies kunnen echter kleiner
worden en deze daling kan negatieve gevolgen hebben voor het hele
spijsverteringsstelsel en leiden tot verstopping, buikpijn en een niet optimale
gezondheid. Het aantal goede bacteriën kan om verschillende redenen
afnemen, waaronder door ziekte, een verstoring van de opname door de maag
en darmen, auto-immuunziektes, chronisch alcoholgebruik, slechte voeding,
antibioticumgebruik en misbruik van bepaalde medicijnen zoals
laxeermiddelen. VitaDophilus® is een handige, effectieve manier
om de darmflora op natuurlijke wijze te herstellen.

AANBEVELING
Elk zakje kan driemaal per dag tijdens de maaltijd direct worden ingenomen of
worden opgelost in water. VitaDophilus® kan ook op cornflakes worden
gesprenkeld, aan sladressing worden toegevoegd of worden gemengd met de
drankjes en voedingsmiddelen op kruidenbasis van Sunrider®.
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