
Opakowanie: 30 kapsułek

ZDROWE JELITA

Synbiotyk zawierający sześć szczepów bakterii  
kwasu mlekowego w kapsułce

Forever Active Pro-B

Skuteczne wsparcie  
naturalnej flory bakteryjnej jelit.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  synbiotyk od Forever, który 
wspomaga prawidłową florę 
bakteryjną jelit

•  połączenie bakterii probiotycznych 
z błonnikiem, stymulującym ich 
namnażanie

•  szczególnie polecany podczas 
antybiotykoterapii oraz po jej 
zakończeniu

•  nie wymaga przechowywania 
w lodówce

KOD: 610

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Twoje jelita zasiedla 100 bilionów różnych gatunków 
bakterii, które tworzą ogromny ekosystem, zwany 
florą bakteryjną jelit. „Dobre” bakterie uczestniczą 
w wydobywaniu z przyjmowanego przez Ciebie 
pożywienia antyoksydantów, witamin, aminokwasów 
i innych ważnych substancji odżywczych, dbają by 
dostały się one do krwi i odżywiły każdą komórkę 
Twojego ciała.

Prawidłowa flora bakteryjna jelit odgrywa niezwykle 
istotną rolę dla zachowania odporności i dobrego 
samopoczucia. Gdy Twoja dieta nie jest odpowiednio 
zbilansowana, na Twoim stole króluje biała mąka, 
cukier, alkohol a prawie nie spożywasz kiszonych 
i surowych warzyw, „dobre” bakterie zasiedlające 
jelita wymierają, ponieważ nie mają dostarczonej 
odpowiedniej ilości pożywienia. Zabójczym ciosem 
jest dla nich także każda antybiotykoterapia.

Z myślą o wsparciu osłabionej flory bakteryjnej Twoich 
jelit stworzyliśmy FOREVER ACTIVE PRO-B. Ten 
starannie skomponowany synbiotyk zawiera żywe 
bakterie BIFIDOBACTERIUM i LACTOBACILLUS 
oraz FRUKTOOLIGOSACHARYDY, stanowiące 
naturalną pożywkę bakterii, pobudzające ich wzrost 
i aktywność. Aby wzmocnić prozdrowotne działa-
nie produktu wzbogaciliśmy go CYNKIEM, który 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 kapsułka dziennie, 30 minut 
przed posiłkiem, popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników.

SKŁADNIKI: dekstryna, substancja glazurująca -hydroksy-
propylometyloceluloza, fruktooligosacharydy, szczep bakterii: 
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis, cynk (glukonian cynku), 
szczepy bakterii: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
reuteri, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium bifidum, substancje przeciwzbrylające - sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, 
barwnik - węglan wapnia. 

Zawartość składników w 1 kapsułce

Bifidobacterium animalis ssp. Lactis 5,2 x 109 CFU*

Lactobacillus rhamnosus 1,15 x 109 CFU*

Lactobacillus reuteri 0,58 x 109 CFU*

Lactobacillus acidophilus 0,58 x 109 CFU*

Bifidobacterium longum 0,2 x 109 CFU*

Bifidobacterium bifidum 0,3 x 109 CFU*

Suma bakterii 8 x 109 CFU*

Fruktooligosacharydy 72 mg

Cynk 2,5 mg/25%**

* CFU - jednostka tworząca kolonię 
** % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Ochroń dobre bakterie 
z Forever Active Pro-B.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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