PRODUKT INFORMASJON

PB Assist +
®

EUROPE

Probiotisk Beskyttelsesformel
Støtter opp om sunn fordøyelse og immunsystem*
PRODUKTBESKRIVELSE
PB Assist+ er doTerra’s egenutviklede formel med pro-biotisk fiber, med seks ulike bakteriestammer i en unik kapsel med dobbelt
vegg. Den har 6 billioner CFU aktive pro-biotiske kulturer, og oppløselig pro-biotisk FOS (fructooligosaccharider)som stimulerer
gunstig bakterievekst. Den spesielle dobbelt-kapselen er designet for å slippe ut en tilmålt mengde bakterier av gangen, dette for
å beskytte de følsomme pro-biotiske kulturene fra magesyre. På denne måten tilbyr PB Assist+ en unik, trygg og effektiv måte å
nyttegjøre seg de velkjente gode virkningene disse pro-biotiske bakteriestammene har på både fordøyelsen og immunforsvaret.*

VIKTIGSTE EGENSKAPER
• Støtter en gunstig balanse og formering av gunstige tarmbakterier*
• Opprettholder en sunn balanse i tarmens microflora*
• Støtter en sunn funksjon av fordøyelse og immunsystem*
• Støtter helsetilstanden i hele fordøyelses-systemet, i særdeleshet tynntarm
og tykktarm*
• Hjelper til med en optimal fordøyelse og absorbasjon av næringsstoffene i
maten*

BRUKSANVISNING
Ta en dobbelt-vegget kapsel tre ganger daglig i forbindelse med måltid i 10
dager, for å stimulere koloniseringen av vennlige tarmbakterier. Kan brukes
hyppigere og i lengere perioder om tarmfloraen har blitt utsatt for stressfaktorer.
PB Assist+ kan også med fordel brukes under reiser for å stimulere tarmfloraen
ved inntak av uvant mat. For de som lett opplever ubehag eller besvær med
fordøyelsen, kan en kapsel av PB Assist+ brukes på regelmessig basis som et
vedlikeholdsprogram.

FORSIKTIGHET
Noen mennesker kan innledningsvis komme til å merke visse uregelmessigheter
i fordøyelsen når de først begynner å bruke pre-biotika og pro-biotika. For de
fleste vil disse symptomene være milde og gå over etter noen dager. Gravide
eller ammende kvinner, eller de med velkjente sykdomstilstander, bør kontakte
sin lege før bruk. Ikke bruk produktet om beholderen har vært åpnet eller
kapselen knust.
Merk: Teknologien med den dobbelt-veggede kapselen gjør kjøling unødvendig.
Likevel så vil vi anbefale at uåpnede bokser oppbevares tørt og kjølig, og at
åpnede bokser oppbevares i kjøleskap der dette er mulig.

PB ASSIST®+
30 DOBBELT-VEGGEDE KAPSLER
Parti Nummer: 35160001
Innkjøpspris: 31,00€ / 37 PV
* Dette produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre

©2013 doTERRA Holdings, LLC

PB Assist®+ PIP NO 100416

