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Probioticslider Naturlider són preparats simbiòtics, és a dir, una barreja de probiòtics i prebiòtics, per la
qual cosa són excel·lents en cas de prendre antibiòtics, o simplement, per regular la flora intestinal.

DESCRIPCIÓ

Probioticslíder Naturlider, són un complement alimentari reconegut com a preparació simbiòtiques. La
simbiosi es defineix com la barreja de probiòtics i prebiòtics. 

Els  prebiòtics  tenen  la  mateixa  finalitat  que  els  probiòtics,  encara  que  utilitzant  mecanismes  d'acció
diferents. Els lactobacils i els bífidobacteris són els gèneres principals sobre els quals els probiòtics poden
incidir.  En  comparació  amb  els  lactobacils,  els  bífidobacteris  són  més  propenses  a  obtenir  beneficis,
probablement  pel  fet  que  els  bífidobacteris  resideixen  en  major  nombre  en  el  còlon  humà  que  els
lactobacils i  tenen una major preferència pels oligosacàrids.  Precisament a probioticslider,  el  gènere
Bifidobacterium  està  representat  amb  tres  espècies,  per  la  qual  cosa  l'aportació  prebiòtica  en  forma
d'inulina és d'una gran coherència. El concepte de fibra admet diferents definicions i així es pot parlar de
fibra  dietètica,  com  el  conjunt  de  carbohidrats  no  digeribles  i  lignina  presents  als  aliments  d'origen
vegetal, o fibra funcional, consistent en carbohidrats aïllats, no digeribles, que tenen efectes beneficiosos
en els éssers humans. La inulina es pot considerar un tipus de fibra funcional o prebiòtic. De fet, tots els
prebiòtics són fibra, però no tota la fibra és prebiòtica. Perquè un complement alimentari sigui considerat
com un prebiòtic, requereix de la suficient evidència científica per demostrar que: 

Resisteix l'acidesa gàstrica, la hidròlisi per enzims dels mamífers i no s'absorbeix al tracte gastrointestinal
superior. 

És fermentat per la microfiora intestinal.

Estimula selectivament el creixement i/o l'activitat dels bacteris intestinals potencialment associats al
benestar. 

Els potencials beneficis dels prebiòtics estan substancialment més limitats que els beneficis derivats del
consum de fibra dietètica. A més, conté vitamina D que contribueix al funcionament normal del sistema
immunitari.
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