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Disbio  plus  de  Naturlider,  té  efecte  prebiòtic,  ajuda  a  la  distensió  abdominal,  millora  la  inflamació
intestinal,  potencia  el  sistema  immunitari  i  té  efecte  antioxidant.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Disbio Plus Naturlider?

Disbio plus de Naturlider és un complement alimentari elaborat amb extractes vegetals que t'aporta un
benestar digestiu i intestinal adequat.

Quins són els ingredients de Disbio Plus Naturlider?

Els ingredients de Disbio Plus Naturlider per sobre són:

Midó de blat de moro 3 g, L-glutamina 2,5 g,
maltodextrina 1,34 g,
quercetina 500 mg,
betaglucans de llevat (Saccharomyces cerevisiae) 300 mg,
vitamina C (àcid L-ascòrbic) 250 mg,
vitamina D (colecalciferol al 0,1%) 100 mg,
complex  cúrcuma amb gamma ciclodextrina  Cavacurmin® (gamma ciclodextrina,  extracte  de
cúrcuma) 10 mg.

Quines són les propietats de Disbio Plus Naturlider?

Les propietats de Disbio Plus Naturlider són:
- Protecció del revestiment de l'intestí millorant-ne la funció barrera: gràcies al contingut en L-Glutamina i
ß-Glucans.
- Efecte prebiòtic: degut al seu contingut en Midó resistent tipus 3.
-  Ajuda  a  la  distensió  abdominal:  gràcies  al  seu  contingut  en  Curcumina  d'alta  biodisponibilitat
Cavacurmin®.
- Millora de la inflamació intestinal: gràcies al seu contingut a Quercetina i vitamina D.
- Efecte antioxidant: gràcies a la Quercetina ia la vitamina C.
- Potencia el sistema immunitari: pel contingut en vitamina C i D.
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Quines són les indicacions de Disbio Plus Naturlider?

Disbio Plus Naturlider està indicat per a:

- Disbiosi intestinal: desequilibri de la microbiota intestinal provocat per medicaments com antibiòtics, per
l'estrès i per
factors dietètics com a excés de proteïna de la dieta (sobretot d'origen animal) i de sucres simples.
- Hiperpermebilitat intestinal, que es dóna en malalties com:
� Malaltia inflamatòria intestinal (Crohn).
� Infeccions
� Al·lèrgies
� Intoleràncies alimentàries.
Té contraindicacions Disbio Plus Naturlider?

Disbio Plus Naturlider no ha de ser consumit per dones embarassades o en període de lactància ni per
nens.
Evitar el consum juntament amb medicaments i altres complements alimentaris a base de fibra.
Pel  seu  contingut  a  Cúrcuma està  contraindicat  en  persones  amb obstrucció  de  conductes  biliars,
colangitis, càlculs i altres
alteracions biliars.

Quina és la posologia de Disbio Plus Naturlider?
El consum diari recomanat de Disbio Plus Naturlider és un sobre al dia dissolt en un got d'aigua.
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