De syns inte men…

…mer liv än någonsin!

ProBion® - den smarta tabletten.
ProBion innehåller livskraftiga mjölksyrabakterier inbäddade i en
sinnrik struktur.
Mjölksyrabakterier är naturliga och utgör ett historiskt arv, där hela
80% av immunsystemet är relaterat till tarmfloran! Detta gör att de
flesta djur inklusive människan mår väl av och har ett behov av dessa
för sitt välbefinnande oavsett ålder. De representerar grunden för
den livskraft, som gör att din mage och matsmältning kan fungera
väl. Tillskott av mjöksyrabakterier är ofta mer nödvändigt än vitaminer
och mineraler för att både du och din mage skall må bra.

ProBion® tabletten med den sinnrika strukturen

ProBion® – den torra tabletten med
överlägsen hållbar kvalitet.
Tabletten är 50-100 x torrare än kapslar. Detta bidrar till dess unika
hållbarhet. Bakterierna är utvalda för att tåla såväl gallsyror som magsyror. De är dessutom skyddade i tabletten genom slembildande
skyddsmolekyler . De har med sig egna matpaket bestående av
FOS = fruktooligosackarider och FPS = fruktopolysackarider för att
de skall prestera på bästa sätt.
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ProBion® har 5 gånger mer livskraft än kapslar.
ProBion har över 80% livskraftiga bakterier kvar efter 12 månader i
rumstemperatur. Kapslar brukar i bästa fall endast ha kvar mindre
än 20%. Jämför med en ny bil med 150 hästkrafter som senare ute
hos konsument på gatan visar sig ha endast 20 hästkrafter!

% levande bakterieceller
100

80

Probion® 85-90% efter 12 månader
60

23°C

40

Kapslar 15% efter 12 månader

20

3

6

9

12 månader

% bibehållen livskraft i den torra tabletten kontra fuktiga kapslar.
Livskraft definieras som Live/Dead ratio i %

Depåeffekt Prolonged Probiotic Performance.
Tabletten löser sig kontrollerat i tarmen undan för undan där de nyttiga
bakterierna hela tiden är skyddade genom tablettens sinnrika
struktur. Upplösningstiden är 150 minuter med en depåeffekt som
förlänger och förstärker effekten av de nyttiga bakterierna.
Detta gör att bakterierna blir flerfaldigt effektivare såväl i tunn- som
tjocktarm och på så sätt gör störst nytta.
Det innebär att tabletten presenterar bakterierna optimalt livskraftiga
under 5-10 gånger längre tid och större område jämfört med
kapslar.
Detta skall jämföras med kapslar, som löser sig på 10-30 minuter
vilket gör att de redan mindre livskraftiga bakterierna i kapseln inte
kan prestera fullt ut!
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ProBion® kontra kapslar med probiotika
Probion® upplöses undan för undan långsamt vilket medför att optimalt
livskraftiga mjölksyrabakterier får större effekt under en längre tid i tarmen.

Så fungerar ProBion®
Tabletten innehåller hälsosamma, livskraftiga mjölksyrabakterier
och de metaboliska växtfibrerna inulin. Dessa skapar en miljö där
kroppens egen friska bakterieflora trivs. De stärker kroppens egna
normala funktioner.
En frisk tarmflora förbättrar ditt upptag av vitaminer och mineraler.
Du kan ta ProBion® både vid tillfälliga perioder i livet eller kontinuerligt.
Regelbundet intag kan jämföras med att borsta tänderna! Du gör
det för att hålla rent, enligt devisen ”Rent spel i röret”!
Börja med 1 tablett dagligen. Vi reagerar alltid olika, men för de
flesta fungerar 1-2 tabletter dagligen bra. Vissa behöver ta lite mer
och vid vissa tillfällen då tarmfloran
blivit stressad (stress, utlandsresa,
antibiotika eller andra läkemedel,
dålig föda eller luft etc.) kan man
behöva ta 3 tabletter 4 gånger
dagligen under några dagar.
ProBion® räcker normalt 75-150 dagar
om du tar 1-2 tabletter dagligen.

Kvalitetssäkring av oberoende laboratorier.
ProBion® garanterar lägsta antal bakterier fram till bäst före datum
som är 24 månader efter produktionsdatum i rumstemperatur!
Du vet vad du får! De flesta produkter på marknaden anger endast
antal vid produktionstillfället! De nämner sällan hållbarhet och aldrig
lägsta antal garanti! Du får i dig mer än 8 miljarder livskraftiga bakterier dagligen, om du tar 1 tablett ProBion daily 2 gånger dagligen.
ProBion® innehåller kontrollerat balanserade mjölksyrakulturer för
olika magar som är kliniskt framtagna av svenska forskare för att
passa olika individer. Därför kan du välja på ProBion® active för
den lösa eller snabba magen, ProBion® basic för den tröga eller
långsamma magen och ProBion® daily för de flesta andra magar.
Detta gör att du kan anpassa ditt tillskott individuellt och för olika
tillfällen i livet. Bästa effekt får du om du tar ProBion® regelbundet!
Kulturerna är utvalda för att harmonisera med varandra och
passa alla individer oavsett kön eller ålder.
ProBion® är fritt från allergiframkallande soja- och mjölkprotein
samt mjölksocker!

ProBion® - de smarta bakterierna,
den torra tabletten och det säkra valet!
INDIVIDUELL

Kliniskt utvecklad av svenska forskare för att passa
olika individer oavsett ålder och kön. Du kan välja
produkt som passar dig!

PATENT

ProBion® står för kvalitet och innovation med
patenterad produktionsteknik.

GARANTI

Kvalitetssäkring av oberoende laboratorier gör
att du garanteras lägsta antal bakterier fram till
bäst före datum.

HÅLLBAR

Lätt att ta med sig då den torra tabletten är särklassigt hållbar i 24 månader även i rumstemperatur.
Du behöver inte bära med dig ett kylskåp!

SÄKER

Lätt att använda då du får rätt mängd nyttiga
bakterier hela tiden.

DEPÅEFFEKT ProBion® har Prolonged Probiotic Performance
för bästa effekt.

Wasa Medicals står för kvalitet
och innovation med produktionstekniska patent i stora delar av
världen. Individuellt anpassade
produkter med mer än 25 års
klinisk erfarenhet bland terapeuter
och nöjda kunder.
ProBion® innehåller bakteriekulturer, som är väldokumenterade
och lagringsstabila i rumstemperatur. Dessa återfinns i mer än
50 % av probiotiska kosttillskott
på marknaden i USA!
Wasa Medicals garanterar lägsta antal bakterier vid bäst före
datum. Detta skiljer ProBion från de flesta probiotiska kosttillskott,
där det endast anges teoretiska antal vid produktionstillfället.

wasamedicals.se

