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PRODUKTBESKRIVNING 
PB Assist+ är ett patentskyddat recept som består av prebiotiska fibrer och sex stammar av probiotiska mikroorganismer i en 
unik dubbelt inkapslad vegetabilisk kapsel. Den ger 6 miljarder CFUs av aktiva probiotiska kulturer och lösliga prebiotiska FOS 
(fruktooligosackarider) som stimulerar godartad bakterietillväxt.* Den successiva utsöndringen, och den dubbla inkapslingen 
hjälper tillförseln att skydda de känsliga probiotiska kulturerna från magsyra. PB Assist+ erbjuder ett unikt, säkert och effektivt 
sätt att tillföra de väl erkända och stärkande fördelarna med probiotika för matsmältnings- och immunsystemet.*

FRÄMSTA FÖRDELARNA
• Främjar en positiv balans och spridning av goda tarmbakterier*

• Bibehåller en hälsosam och balanserad tarmflora*

• Stärker ett välfungerande matsmältnings- och immunförsvar*

• Stärker en välfungerande mag- och tarmkanal, särskilt tunn- och tjocktarmen*

• Bidrar till att stödja en optimal ämnesomsättning och upptagning av mat*

BRUKSANVISNING
Ta en dubbelt inkapslad probiotikakapsel med mat tre gånger om dagen i 10 dagar 
varje månad för att främja spridningen av godartad matsmältningsflora.* Kan 
användas oftare och under längre tidsperioder när matsmältningsfloran har 
utsatts för stressfaktorer. PB Assist+ kan också användas vid resor för att öka 
matsmältningssystemets immunskydd, eller en gång per dag för kontinuerligt 
upprätthållande för personer med tillfälligt obehag vid matsmältningen.*

FÖRSIKTIGHET
Vissa kan uppleva en inledande förändring i matsmältningssystemets ordning och 
funktion när de börjar använda prebiotiska FOS och probiotika. För de flesta 
människor är dessa symptom milda och bör försvinna efter några dagar. Gravida 
eller ammande kvinnor och personer med medicinska besvär, bör konsultera en 
läkare före användning. Bör inte användas om burken är öppnad eller om kapslarna 
är sönder. 
Notera: Även om PB Assist + dubbla inkapslingsteknik gör att kall förvaring inte är 
nödvändig, rekommenderas att oöppnade burkar av PB Assist+ förvaras på en 
sval och torr plats och att öppnade burkar förvaras i kylskåp om möjligt. 

PB Assist®+
Probiotiskt skyddsrecept
Stärker ett hälsosamt matsmältnings - och immunförsvar.*

PB ASSIST®+
30 DUBBELT INKAPSLADE  
VEGETABILISKA KAPSLAR

Artikelnummer: 35160001
Grossistpris: 31,00€ / 37 PV


