
 

Multibactin 
Suplement diety 

 

Multibactin jest suplementem diety, w którego skład wchodzi 5 miliardów żywych kultur bakterii 

10 wyselekcjonowanych szczepów oraz inulina i Fibregum™ – rozpuszczalny błonnik z akacji. 

Synbiotyk wspiera prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego przy antybiotykoterapii, 

nieprawidłowej diecie, dolegliwościach pokarmowych (np. biegunkach). 

 

Skład: 

Glukoza, żelatyna wołowa, Fibregum™ (błonnik rozpuszczalny z akacji), inulina, liofilizat  

10 szczepów bakterii (Lactobacillus acidophilus HA-122 (20%), Lactobacillus casei HA-108 (20%), 

Lactobacillus rhamnosus HA-111 (15%), Bifidobacterium breve HA-129 (10%), Lactobacillus 

plantarum HA-119 (10%), Bifidobacterium bifidum HA-132 (5%), Bifidobacterium longum HA-135 

(5%), Lactobacillus helveticus HA-128 (5%)*, Lactococcus lactis ssp lactis HA-136 (5%)*, 

Streptococcus thermophilus HA-110 (5%)*), stabilizator: askorbinian sodu; substancje 

przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, stabilizator: 

glutaminian monosodowy; inozytol, barwnik: dwutlenek tytanu. 

* bakterie pochodzące z mleka 

 

Substancja aktywna Zawartość w 1 kapsułce** 

Liofilizat bakterii  (10 szczepów) 5 mld bakterii (5 × 109 CFU) 

Bifidobacterium bifidum HA-132 (5%) 0,25 × 109 CFU 

Bifidobacterium breve HA-129 (10%) 0,5 × 109 CFU 

Bifidobacterium longum HA-135 (5%) 0,25 × 109 CFU 

Lactobacillus acidophilus HA-122 (20%) 1,0 × 109 CFU 

Lactobacillus casei HA-108 (20%) 1,0 × 109 CFU 

Lactobacillus helveticus HA-128 (5%)* 0,25 × 109 CFU 

Lactobacillus plantarum HA-119 (10%) 0,5 × 109 CFU 

Lactobacillus rhamnosus HA-111 (15%) 0,75 × 109 CFU 

Lactococcus lactis ssp lactis HA-136 (5%)* 0,25 × 109 CFU 

Streptococcus thermophilus HA-110 (5%)* 0,25 × 109 CFU 

oraz 

Fibregum™ – błonnik rozpuszczalny z akacji 40 mg 

Inulina 40 mg 



 

CFU – jednostki tworzące kolonie 

* bakterie pochodzące z mleka 

** ilość bakterii w trakcie wytwarzania 

 

Zawartość opakowania 

20 kapsułek. 

 

Zalecane spożycie 

1 kapsułka 1 raz dziennie. 

Kapsułkę połknąć, popijając szklanką zimnego lub letniego płynu (woda lub mleko). Kapsułkę 

można otworzyć, a następnie rozpuścić jej zawartość w zimnym lub letnim płynie. Preparat 

należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być 

stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Ważne jest 

stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 
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Informacje dodatkowe 

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. 

Dystrybutor 

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin 

 


