
Sledovaný parametr
Laktobacillus acidophilus

ve formě biofilmu
Laktobacillus acidophilus
ve formě volných buněk

Odolnost proti žluči v čase vysoká nízká
Odolnost vůči nízkému pH vysoká nízká
Přilnavost na povrch vysoká nízká
Odolnost vůči vybraným antibiotikům vysoká nízká
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Doplněk stravy ProbioLact obsahuje vyvážený komplex 5 různých kmenů živých mikroorganismů
v počtu až 10 miliard v denní dávce.  Bakterie Lactobacillus acidophilus biofilm jsou zpracovány uni-
kátní technologií do formy tzv. biofilmu. Biofilm je přirozená souvislá vrstva bakterií, které vy-
tváří ochrannou a stimulační bariéru. Tato probiotika jsou produkována tak, aby se již v průběhu 
výroby chovala obdobným způsobem jako by byla na střevní sliznici. ProbioLact  dále obsahuje fruk-
tooligosacharidy (prebiotikum) pro podporu růstu laktobacilů a bifidobakterií. Speciální enterosol-
ventní tobolka  přípravku ProbioLact déle chrání její obsah v žaludku před nízkým pH a pomáhá tak 
prodlužovat stabilitu a vitalitu živých kultur.
ProbioLact díky vitamínu C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a k normální
funkci imunitního systému.
ProbioLact je vhodný při užívání antibiotik a při cestování.

Aktivní látky v 1 tobolce:

Aktivní látky mg /1 tob. %DDD*

Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus sporogenes,
Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium breve
Lactobacillus acidophilus biofilm

5 x 109 CFU** -

Vitamín C 40 50%

**CFU - colony-forming unit (kolonie tvořící jednotky) při výstupní kontrole z výroby
*DDD – doporučená denní dávka; - není stanovena

Dávkování: 1 tobolku 1-2x denně před jídlem, zapít dostatečným množstvím tekutiny. 
Přípravek je vyráběn v závodě splňujícím podmínky GMP (Správné výrobní praxe).
Upozornění: Nepřekračujte doporučené dávkování. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. 
Neužívat v případě přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodné pro děti do 3 let, těhotné a ko-
jící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. 
Výrobce: Pharmaceutical Biotechnology s.r.o., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2
Distributor: FAVEA Plus a.s., Slezská 32, 120 00 Praha 2

  ProbioLact doporučuje RNDr. Petr Ryšávka, vedoucí biotechnolog
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