
WELLNESS



Vår tarmslemhinna är ett hem för miljarder olika 
sorters bakterier som samverkar med varandra. 
Även om de är små, spelar dessa mikroorganismer 
en stor roll i många av kroppens olika processer. 
Det handlar till exempel om medverkan i de 
processerna som bidrar till att påverka våra 
normala funktioner av bland annat vår 

matspjälkning, tarmens funktionsmönster, vårt humör, immunförsvaret, 
sockersug och viktreglering. Att stötta upp kosten med goda bakterier kan 
hjälpa till att uppnå en balanserad mikroflora och optimerad hälsa.

är en användarvänlig produkt designad att vårda tarmarnas mikrobiom och 
funktion. Med rätt balans mellan prebiotika, probiotika och postbiotika ger 
den kroppen support att skydda sig bättre mot skadliga bakterier, lindra 
enklare gastrointestinala obehag och bidra till att förbättra tarmens egen 
funktion. * Genom att ta Enhanced Essential Probiotics en gång om dagen 
efter en måltid kan du hjälpa till att stärka tarmmiljön för en friskare och 
mer balanserad dig. *

ENHANCED ESSENTIAL PROBIOTICS

ENHANCED ESSENTIAL

* Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.



INGREDIENSER

En kombination av tre sätt att bidra till normal tarmhälsa 

FYRDUBBEL INKAPSLINGSTEKNIK  
För att säkerställa maximal överlevnad av 
probiotikan används ett patenterat 
produktionssätt genom att kapsla in 
probiotikan i ett hölje med fyra lager. Detta 
för att maximera probiotikans överlevnad 
genom passagen i magsäcken och 
säkerställa att de når levande fram till 
tarmarna. På detta sätt får din tarm störst 
nytta av produkten.

FÖRDELAR: 
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Levererar mer än 10 miljarder probiotika per portion.

Bidrar till att bibehålla normal tarmhälsa, normalt immunförsvar och normal 
tarmfunktion.

Bidrar till normal funktion av matspjälkning och tarmens normala absorption av 
näringsämnen.

Certifierad av det koreanska ministeriet för livsmedels- och drogsäkerhet, MFDS. 

* Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.
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12 sorters postbiotika 

6 sorters prebiotika förbättrar miljön i 
tarmen och bidrar till att öka livskraften 

hos de goda tarmbakterierna. 

*8 unika strängar av 
probiotika levererar 
goda bakterier hela 
vägen



DOSERING:
En portionssticka per dag intas efter en 
måltid. Häll den direkt i munnen eller 
blanda ut den med valfri sval dryck.

VARNING
Kosttillskott bör inte användas som en 
ersättning för en varierad och balanserad 
kost. Rekommenderad dos bör ej överskridas. 
Förvaras utom räckhåll för barn. Skydda 
förpackningen mot direkt solljus, hög 
temperatur och fuktighet.

MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR 
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INGREDIENSER:

Prebiotisk blandning: Fructooligosaccharider, Cikoriarotspulver (Cichorium Intybus L., roots), 
Mullbärsbladspulver (Morus alba L., leaves), Jordärtskockepulver (Helianthus Tuberosus L., tuber), 
Havrefiberpulver (Avena sativa L., fruit), Galactooligosaccharider
Probiotisk blandning: (Lactobacillus casei IDCC 3451, Lactobacillus rhamnosus IDCC 3201, Lactobacillus 
plantarum IDCC 3501, Lactobacillus acidophilus IDCC 3302 – KCTC 12427BP, Lactococcus lactis IDCC 2301, 
Bifidobacterium breve IDCC 4401, Bifidobacterium animalis ssp. lactis IDCC 4301, Bifidobacterium bifidum 
ATCC 29521), Vitamin C (L-Ascorbic Acid), Kiseldioxid (Silicon Dioxide) 
Postbiotisk blandning: (Bifidobacterium infantis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, 
Streptococcus thermophilus, Starch sodium octenyl succinate, Maltodextrin),
Aminosyramix: (L-Leucin, L-Arginin, L-Glutamin, L-lsoleucin, L-Valin), Pulver av Japansk aprikos (Prunus 
mume, fructus), Zinkoxid (Zinc Oxide), Vitamin B2 (Riboflavin), Tranbärspulver (Vaccinium macrocarpum, 
fructus), Plommonpulver (Prunus domestica L., fructus).


