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 Microbiotic Max -tuote on suunniteltu tarjoamaan yhdistelmän 
probiootteja ja prebioottista kuitua, jotka toimivat sopusoinnussa 
ravitsemustavoitteittesi tukemiseksi. Yksi annos sisältää 2 miljardia 
elävää Bifi dobacterium lactis- ja Lactobacillus helveticus- 
bakteerikannan bakteeria. Tämä tuote sisältää runsaasti kuitua 
ja on saatavana jauhepusseissa, minkä vuoksi se sopii täydellisesti 
mukaan otettavaksi. Voit sekoittaa miedosti vaniljalta maistuvan ja 
monipuolisen jauheen veteen tai mieleiseesi Formula 1 -pirtelöön.

 KESKEISET HYÖDYT
•  Sisältää yhdistelmän probiootteja ja prebioottista kuitua

•  2 miljardia elävää bakteeria (CFU) annosta kohti

•  Gluteeniton

•  Runsaskuituinen

•  Ei lisättyä sokeria

•  Ei sisällä maku-, väri- tai säilöntäaineita

•  Vaniljan maku

•  Ei tarvitse säilyttää jääkaapissa

•  Tuote on saatavilla 20 annospussin pakkauksissa

•  Helppo kuljettaa mukana!

 KÄYTTÖ

 Lisää 1 annospussillinen jauhetta puoleen lasilliseen vettä (noin 100 ml), 
sekoita kunnes jauhe on liuennut ja nauti. Juo sellaisenaan tai sekoita 
mieleiseesi Formula 1 -pirtelöön. Lisää sekoittamisen jälkeen ja käytä nesteitä, 
joiden lämpötila on alle 25 °C, jotta lämpötila ei vaikuta tuotteen tehoon.

 Nauti kerran päivässä. Käytä tätä tuotetta osana tasapainoista ja 
monipuolista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.

MICROBIOTIC MAX

 Valmistusaineet:

 galaktooligosakkaridijauhe (galaktooligosakkaridit (maito), laktoosi (maito), glukoosi (maito), galaktoosi (maito)), maltodekstriini, Lactobacillus helveticus R52, 
Bifi dobacterium lactis HN019, aromi, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi). Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ks. lihavoidut ainesosat.

 SAATTAA SISÄLTÄÄ SOIJAPAPUJA.
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+ sekoita1 annospussi (2 g) 100 ml vettä +

 Ravintosisältö
 Annoskoko: 1 annospussillinen (2 g)

 Pakkauksen annosmäärä: 20 annospussia

 Per 100 ml 
valmista tuotetta*

 Kuitu 2 g

 Eläviä soluja yhteensä:

Lactobacillus helveticus R52  1 miljardi CFU1

Bifi dobacterium lactis HN019  1 miljardi CFU1

 1 Pesäkkeitä muodostava yksikkö

 * 1 annospussillinen (2 g jauhetta) liuotettuna 100 ml:aan vettä
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