
FloraStrong® este un produs complex și 
complet, un simbiotic, care conține 7 
tulpini de bacterii lactice atent 
selecționate, inulină, FOS 
(fructo-oligozaharide) și vitaminele B1, B3 
și C.

Bacteriile lactice sunt prezente în mod 
natural în intestin, unde influențează 
motilitatea intestinală, favorizând un 
tranzit intestinal normal, susțin o digestie 
normală, prin menținerea echilibrului 
acido-bazic. Dezechilibrul florei 
intestinale este determinat de anumiți 
factori (tratamentele cu antibiotice, 
diareea sau constipația călătorului, dietele 
dezechilibrate) și poate avea consecințe 
neplăcute, precum: balonare, diaree, 
constipație, erupții cutanate (dermatită 
atopică), scăderea imunității organismului.

Inulina și FOS reprezintă tipuri unice de 
fibre naturale solubile și nedigerabile. 
Unicitatea lor se manifestă în momentul 
în care ajung la nivelul colonului unde 
sunt utilizate în mod selectiv de bacteriile 
benefice pentru înmulțire și dezvoltare.

O populație microbiană sănătoasă 
influențează digestia, absorbția 
substanțelor nutritive, eliminarea 
toxinelor și susține sistemul imunitar.
Deoarece fibrele alimentare (FOS și 
inulina) nu sunt digerabile furnizează 
aproape zero calorii. 

Fructo-oligozaharidele sunt folosite și ca 
îndulcitori hipocalorici, având 50 % din 
puterea de îndulcire a zahărului.

Datorită acestor proprietăți 
oligozaharidele sunt sigure și pentru 
persoanele ce suferă de diabet.

Concentrația minimă de bacterii lactice 
necesară pentru a obține efecte benefice 
este greu de definit, fiind dependentă de 
tipul tulpinii respective. Studiile clinice au 
obținut rezultate pozitive utilizând 
concentrații cuprinse între 101 și 1001 
UFC (de la o sută de milioane la o mie de 
miliarde). Cum sunt puține speciile de 
bacterii lactice care oferă beneficii sub 
concentrația de 1 miliard per doza, cea 
mai bună metodă este asigurarea unei 
doze zilnice de minim 1 miliard.

Vitaminele B1, B3 și C susțin 
metabolismul energetic normal. 
Vitamina B3 contribuie la menținerea 
sănătății membranelor mucoase. 
Vitamina C contribuie la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ și 
funcționarea normală a sistemului 
imunitar.

Ingrediente/capsulă: capsulă xxxxxxxxxx 
(hidroxipropilmetilceluloză); inulină 90 % - 
80 mg; fructo-oligozaharide/ FOS - 50 
mg; acid ascorbic/ vitamina C - 30 mg; 
Lactobacillus bulgaricus* 100x10⁹ UFC/g 

- 30 mg; Lactobacillus acidophilus* 
150x10⁹ UFC/g - 20 mg; Streptococcus 
thermophilus* 200x10⁹ UFC/ g - 10 mg; 
nicotinamidă/ vitamina B3 - 9,20 mg; 
agenți antiaglomeranți: celuloză 
microcristalină, stearat de magneziu, 
dioxid de siliciu  micronizat; Streptococcus 
lactis* 100x10⁹ UFC/ g - 5 mg; 
Lactobacillus casei** 100x10⁹ UFC/ g - 5 
mg; Enterococcus faecium* 100x10⁹ UFC/ 
g - 5 mg; Bacillus coagulans* 200x10⁹ 
UFC/ g - 2,5 mg; clorhidrat de tiamină/ 
vitamina B1 - 0,72 mg.
UFC = Unități Formatoare de Colonii  
*culturi liofilizate în bază de 
maltodextrină din porumb
**culturi liofilizate în bază de 
maltodextrină 

Cantitatea ingredientelor din doza zilnică 
recomandată a produsului:

7 TULPINI de 
BACTERII LACTICE + 
INULINĂ + FOS + 
VITAMINE (B1, B3, C)

Supliment alimentar
FloraStrong®
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*VNR = Valoare Nutrițională de Referință cf. 
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Mod de utilizare: câte 1 capsulă de 1 -2 
ori pe zi (de preferință, după masă, 
dimineața și seara), cu o cantitate 
suficientă de apă.

Atenționări: A nu se depăși doza 
recomandată pentru consumul zilnic. 
Produsul nu este recomandat femeilor 
însărcinate sau care alăptează. Produsul 
este un supliment alimentar și nu trebuie 
să înlocuiască o dietă variată, echilibrată 
și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la 
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îndemâna și la vederea copiilor mici.
Utilizarea FloraStrong® în timpul 
tratamentului cu antibiotice: consumul 
FloraStrong® se va face cu cel puțin 3 ore 
înainte sau după administarea 
antibioticului, deoarece bacteriile lactice 
(la fel ca și celelalte bacterii) sunt sensibile 
la antibiotice.
Nu utilizați FloraStrong® împreună cu 
alcool sau cu băuturi fierbinți.
Efecte asupra abilității de a conduce 
vehicule și de a folosi utilaje: Nu e cazul.
Efecte secundare: Nu e cazul.
Condiții de păstrare: A se păstra la 
temperatura camerei, în loc uscat, departe 
de accesul copiilor.
A se consuma, de preferință, înainte de: 
vezi cutia.

Formă de prezentare: Cutie cu 1 blister a 
15 capsule vegetale 

Cantitate netă: 5,25 g

Produs fabricat în San Marino, 
respectând standardele 
GMP (Good Manufacturing Practice)

Deținător notificare:
SANVERO HEALTHCARE S.R.L. 
Str. Preciziei, Nr. 20, Sector 6, București  

Supliment alimentar notificat la 
S.N.P.M.A.P.S. cu nr. AA 14420/2020

Ingredient Doza per 1 capsulă Doza per 2 capsule
Inulină
FOS
Vitamina C
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus acidophilus
Streptococcus thermophilus
Vitamina B3
Streptoccocus lactis
Lactobacillus casei
Enterococcus faecium
Bacillus coagulans
Vitamina B1

80 mg
50 mg
30 mg (38% VNR*)
3 miliarde UFC**
3 miliarde UFC**
2 miliarde UFC**
9 mg (56% VNR*)
500 milioane UFC**
500 milioane UFC**
500 milioane UFC**
500 milioane UFC**
0,72 mg (65% VNR*)

160 mg
100 mg
60 mg (76% VNR*)
6 miliarde UFC**
6 miliarde UFC**
4 miliarde UFC**
18 mg (113% VNR*)
1 miliard UFC**
1 miliard UFC**
1 miliard UFC**
1 miliard UFC**
1,44 mg (130% VNR*)


