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Bioflor art 102.01

versterkt de darmflora

Bevat per 2 capsules:
- Lactobacillus caseï  4    miljard micro organismen
- Lactobacillus acidophilus  1    miljard micro organismen
- Bifidobacterium bifidum  1    miljard micro organismen

Gegarandeerd vrij van:
Suiker, gist, lactose, gluten, niet natuurlijke conserveermiddelen, synthetische kleur-, geur-, 
smaakstoffen en dierlijke bestanddelen. Geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Dit product is GMO vrij en hypo-allergeen.

Verpakking:
50 V-caps

Dosering en gebruik:
Aanbevolen dosering 2 x daags 1 capsule, in te nemen een half uur voor eten of slapen.
De maximale dosering is 6 capsules per dag. Niet gebruiken bij kinderen tot 3 maanden.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen.
In verband met regelgeving en de therapeutische toepassing van supplementen kunnen dosering 
en gebruik op het etiket afwijken van hetgeen hier is aangegeven.

Algemene omschrijving:
Bioflor is een darmbacterie preparaat voor herstel en versterking van de darmflora. Belangrijkste 
melkzuurbacterie in Bioflor is de Lactobacillus caseï. Deze komt in vele (gefermenteerde) 
voedingsmiddelen voor, o.a. in natuurdesembrood, kaas, kefir en daarnaast in menselijke en 
dierlijke darmen, mond en vagina.

L. caseï is van alle probiotische micro-organismen het meest onderzocht. Uit deze onderzoeken 
blijkt dat deze melkzuurbacterie een grote maagsap- en galresistentie heeft en daadwerkelijk de 
darmen kan koloniseren. Van L. caseï is ook bekend dat dit het enige probioticum is dat overleeft 
na stopzetten van de toediening. Naast L. caseï zijn twee andere soorten melkzuurbacteriën 
toegevoegd die bijdragen aan een gezonde darmflora: L. acidophilus en bifidobacterium bifidum.
Enkele functies van melkzuurbacteriën:
-  Ze produceren melkzuur en azijnzuur, waardoor de pH in de darmen wordt verlaagd en de groei 

van ongewenste bacteriën wordt belemmerd.
-  Ze beschermen de darmwand tegen kolonisatie van ziekteverwekkende bacteriën of gisten.
- Ze produceren B en K vitaminen.
- Goedaardige micro-organismen zijn een wezenlijk onderdeel van ons afweersysteem.
- Ze helpen de groei van o.a. candida albicans tegen te gaan.
-  Ze kunnen voorkomen dat ziekteverwekkende bacteriën zich in de urinewegen en in de vagina 

nestelen.


