
Czy wiesz, że inhibitory 
pompy protonowej (PPI) 

nasilają toksyczne działanie NLPZ* 
w jelicie cienkim ?

SANPROBI Super Formula
Unikalna formuła siedmiu żywych szczepów probiotycznych i dwóch prebiotyków

SUPLEMENT DIETY

* Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Rozwiązaniem problemu jest:



ul. Kurza Stopka 5/C, 70-535 Szczecin
tel. 91 812 38 04, fax 91 812 38 05

e-mail: sanprobi@sanprobi.pl
www.sanprobi.pl

DYSTRYBUCJA

Połączenie szczepów bakterii 
probiotycznych i prebiotyków zawartych 

w SANPROBI Super Formula zapobiega
uszkodzeniom błony śluzowej 

w jelicie cienkim

Przyjmowanie L. casei zmniejsza stopień uszkodzenia błony śluzowej jelita 
cienkiego u chorych otrzymujących kwas acetylosalicylowy i omeprazol. 
Wynik randomizowanego badania klinicznego kontrolowanego placebo 

wykonanego przy użyciu kapsułki endoskopowej.* 

SKŁAD
Probiotyki: 2 szczepy Bifidobacterium lactis; Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus 
paracasei; Lactobacillus plantarum; Lactobacillus salivarius; Lactococcus lactis.
Prebiotyki: fruktooligosacharydy (FOS), inulina.

Substancje pomocnicze: amylazy, chlorek potasu, siarczan magnezu, 
skrobia ziemniaczana, wanilia, siarczan manganu, maltodekstryny.

9Całkowita liczba bakterii ł 1.0 x 10  CFU/g.
CFU – jednostka tworząca kolonię bakterii.

SPOSÓB UŻYCIA
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2-4 kapsułki dziennie.
Dzieci od 3 do 12 roku życia: 1-2 kapsułki dziennie.
Produkt bezpieczny dla dzieci powyżej 3 roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących.

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

ZAWARTOŚĆ  40 kapsułek po 200 mg.

Stopień uszkodzenia jelita cienkiego 
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