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PRODUKTINFORMATION 
PB Assist+ er en patentbeskyttet formular bestående af præbiotisk fiber og seks stammer af probiotiske mikroorganismer 
i en unik dobbelt lags vegetabilsk kapsel. Den leverer 6 mia. CFU’er af aktive probiotiske kulturer og opløselige præbiotiske 
FOS (fructo-oligosaccharider), der fremmer venlig bakterievækst.* Tids frigivende dobbelt kapsel leveringssystem er 
designet til at beskytte de følsomme probiotiske kulturer mod mavesyre. PB Assist+ tilbyder en unik, sikker og effektiv 
måde at tilføre de velkendte fordele til fordøjelseskanalen.*

PRIMÆRE FORDELE
•  Fremmer en positiv balance og formidling af gode og gavnlige bakterier*

• Bevarer en sund og afbalanceret tarmflora*

• Støtter et velfungerende immunforsvar og fordøjelsessystem*

• Støtter en fungerende mave-tarmkanal, i sær tynd- og tyktarmen*

• Hjælper med at understøtte et optimalt stofskifte og optagelse af mad*

ANVENDELER
Tag en dobbelt lags kapsel tre gange dagligt med mad i 10 dage hver måned, 
for at fremme kolonisering af venlige fordøjelsesflora.* Kan bruges hyppigere 
og i længere tid, hvis fordøjelsesfloraen har været udsat for stress faktorer. 
PB Assist+ kan også bruges, når du rejser, for at øge fordøjelsessystemet 
immuniteter, eller en gang om dagen som et løbende vedligeholdelsesprogram 
for personer med lejlighedsvis fordøjelsesbesvær.*

BEMÆRK
Nogle mennesker kan opleve en indledende ændring i fordøjelsens rytme og 
funktionen, når de begynder at bruge præbiotisk FOS og probiotika. For de 
fleste mennesker er disse symptomer milde og bør forsvinde efter et par 
dage. Gravide eller ammende kvinder og personer med kendte medicinske 
tilstande bør konsultere en læge, før de anvendes. Må ikke anvendes, hvis 
kapslerne er brudt.
Note: det anbefales at uåbnede bøtter PB Assist+ opbevares på et køligt, 
tørt sted og åbnede bøtter opbevares i køleskabet, hvis muligt.

PB Assist®+
Probiotisk beskyttende formel 
Styrker et sundt fordøjelsessystem og immunforsvar*

PB ASSIST®+
30 DOBBELT LAGS VEGATABILSKE KAPSLER

Artikel nummer: 35160001
Engros: 31,00€ / 37 PV


