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Prexibo de Naturlider és un complement alimentari a base d'extractes de plantes que està indicat per al
tractament de la síndrome de Sobrecreixement Bacterià a l'Intestí  Prim (SIBO). Aquesta síndrome té
diversos factors de risc, com ara la diverticulosi de l'intestí prim, la falta o l'absència d'àcid gàstric,
l'alteració de la motilitat de l'intestí prim. Així mateix tenen conseqüències nutricionals com malabsorció
de greixos, hipoproteinèmia, dèficit de vitamina B12 i nivells normals o lleugerament elevats de vitamina
K o vitamina B9 per la seva producció per part dels bacteris.

DESCRIPCIÓ

Prexibio naturlider és un probiòtic que està indicat en dispèpsia, flatulència, nàusees, inflor i dolor
abdominal, fatiga, diarrea i restrenyiment. 

Prexibio naturlider és un complement alimentari a base d'extractes de plantes com:  

Agracejo: Tota la planta, excepte els fruits, conté alcaloides (2-3%) entre els quals destaca la Berberina.
Molts  dels  efectes  de  la  berberina  s'expliquen  a  través  de  mecanismes  de  senyalització  d'enzims-
receptors  i  cèl·lules,  però hi  ha una evidència creixent  de la  importància en aquests  efectes de la
interrelació, tipus pre i probiòtic, entre la berberina i la microbiota intestinal. 

El neem o nim (Azadirachta indica), anomenat també margosa o lila índia, és conegut a l'Índia des de fa
segles per les seves nombroses virtuts curatives. Batejat de vegades com a arbre de les meravelles o
arbre  farmàcia  del  poble,  el  neem  conté  nombroses  substàncies  amb  activitat  antiinflamatòria,
antibacteriana o immunoestimulant.  Els primers textos mèdics en sànscrit  fan referència als efectes
benèfics  dels  seus  fruits,  grans,  oli,  fulles,  arrel  o  escorça.  Cadascun és  utilitzat  des  de fa  segles  per  la
medicina ayurvèdica per tractar diversos problemes de salut. A més, a Sud-amèrica ia l'Àfrica tropical, la
seva reputació d'alleujar diversos trastorns és coneguda. 

Orenga:  Tradicionalment  se  li  atribueixen propietats  com a  aperitiu,  digestiu,  carminatiu,  colerètic,
espasmolític, expectorant, antisèptic de les vies respiratòries, tònic general i diürètic. En ús extern es
considera analgèsic, cicatritzant, antisèptic i antifúngic. En assajos de laboratori s'han descrit les següents
activitats:  antimicrobiana,  antiviral,  antioxidant,  insecticida,  anticancerígena,  hepatoprotectora,
antidiabètiques, inhibidora de la colinesterasa, antiinflama. extracte per lluitar contra patògens s'explica
per si propietats antioxidants, el seu efecte antifúngic i estimulador de la secreció de bilis i  enzims,
afavorint la digestió i evitant la proliferació dels fongs al tracte gastrointestinal. 
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Pomelo:  La  llavor  de  pomelo  és  rica  en  Vitamina  C,  bioflavonoides  (com  la  Naringina,  Hesperidina,
Neohesperidina i Narirutina), que sinèrgicament contribueixen a la lluita contra més de 800 tipus de
bacteris (entre els quals es troben les Gram positives i Gram negatives) i virus, un centenar de fongs i
altres paràsits unicel·lulars. Pot reduir els organismes patògens del tracte gastrointestinal, especialment
Candida albicans, Geotrichum, Escherichia coli hemolítica i Helicobacter pylori. S'empra com a part del
tractament  en  els  casos  de  flora  intestinal  anormal,  incloent  síndrome  d'intestí  irritable  i  malalties
autoimmunes, com i la malaltia de Crohn. A diferència d'un altre tipus d'antibiòtics usats fins ara, presenta
un  mínim  impacte  negatiu  en  els  bacteris  beneficiosos  per  a  l'organisme.  A  les  dosis  recomanades  no
compromet la flora intestinal habitual com els lactobacillus i el bifidobacterium, produint-se el creixement
de la flora intestinal habitual alhora que inhibeix el  creixement de la flora patògena, no crea resistència
pel seu ús i no té efectes secundaris.
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