
 

 

 

 
 

 

•   مركب لتعزيز سالمة الهضم لدى البالغين
•   تركيبة ذات قوة عالية مع ١١ عنصر� مختار� من ساللة البروبيوتيكس

•   يساعد على استعادة التوازن الهضمي في حاالت مثل : بعد استعمال                    
    المضادات الحيوية

•   تركيبة سينبيوتيك مع بريبيوتيك 
•   ال يحتاج إلى تبريد

يحتوي برو فلورا ريستور على ١١ عنصر من ساللة البروبيوتيكس المتواجدة عادة 
في أمعاء متوازنة و وجودها هام للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تركيز عال يشمل ١١ نوع من البروبيوتيكس
إطالق بروبيوتيكس فعال ومستهدف

منافع برو فلورا ريستور 

يمكن لمعدل الحموضة المنخفض في المعدة أن يدمر البروبيوتكس بسهولة و 
عليه فإن كبسولة بروفلورا ريستور مغلفة بغالف معوي يدعى بروتارجت و الذي 

يحمل براءة اختراع 

أن  أظهرت   قد  ريستور   فلورا  برو  مع  أجريت  التي  المخبرية  الفحوصات  إن 
بروتارجت™ يوفر حماية هامة للبروبيوتيكس من أحماض المعدة ويضمن توصيل 

و انطالق  هادف لها في  ا´معاء – و هو المكان المطلوب تمام±.

يحتوي الجهاز الهضمي البشري مليارات من البكتيريا الجيدة والتي  يطلق عليها 
اسم بروبيوتيكس. تلعب بروبيوتيكس دور� حيوي± في الحفاظ على توازن صحي 

وأداء طبيعي للجهاز الهضمي.

مع تقدمنا في السن، تتضاءل كمية البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي مما 
يجلعنا أكثر عرضة اللتهابات واضطرابات المعدة و ا´معاء.أظهرت بعد الدراسات 
أن مستوى البكتيريا المفيدة لشخص يبلغ من العمر ٦٠ عام± قد يصل إلى واحد 
من ا´لف من شخص بالغ  أصغر سن±. يتأثر التوازن الدقيق للجهاز الهضمي بكل 
سهولة بعدد من العوامل مثل المضادات الحيوية ونمط الحياة المتوتر والتقدم 

في السن والسفر والتغير البيئي وتغير النظام الغذائي.

تظهر نتائج العديد من الدراسات وا´بحاث أنه بغض النظر عن السن فإن تناول 
البروبيوتيكس يومي± يمكن أن يساعد على استعادة والحفاظ على توازن صحة 

الجهازالهضمي وتوفيرالمزيد من الراحة.

بافيدوباكتيريوم  الحية،  بايفيدام  بايفيدوباكتيريوم  من     ٥×٨١٠ عن  يقل  ال  ما 
اسيدوفيلوس،  الكتوباسيللوس  الكتيس،  بايفيدوباكتيريوم  لونجام، 
الكتوباسيللوس  رامنوسوز،  الكتوباسيللوس  بالنتاروم،  الكتوباسيللوس 
بولجاريكوس،  الكتوباسيللوس  كاسيي،  الكتوباسيللوس  ساليفاروس، 
متناسب من  مزيج  ثيرموفيلوس في  الكتوكوكاس الكتيس، ستريبتوكوكاس 
بالجيالتين مسبقا، هايبروميلوز واوليجوفروكتوز  المعالج  الذرة  الذرة ونشا  نشا 
وحمض  التيتانيوم  أكسيد  وثاني  المغنيزيوم  وستيريت  وشيالك  اس)  او  (اف 

ا´لجنيك وستيرات الترايثيل، لبان حبة لوجاست وزيت الزيتون.

١-٢ كبسولة للمساعدة على الحفاظ على التوازن الصحي للجهاز الهضمي.
 ٢–٣ كبسوالت للمساعدة على استعادة التوازن الصحي للجهاز الهضمي.

ال يجوز تجاوز الجرعة المحددة الموصى بها. يتعين عدم استخدام مكمل غذائي 
كبديل  للطعام.

ال يتعين على ا´طفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة (١) والحامل أو المرأة 
المرضعة تناول هذا المنتج إال بناء على إستشارة الطبيب.

يخزن في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية. يحفظ  بعيد� عن متناول ا´طفال. 
يجب عدم استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصالحية المطبوع على العبوة.

وصول بروبيوتيك من نوع بروتارجت™

بروبيوتيكس

تحتوي كبسولة واحدة من برو فلورا ريستور على ما يلي

الجرعة اليومية الموصى بها

التخزين

باالنسريستوركيدزستارت

(الى المكان المستهدف)

بايفودان ايه/اس
دي كي-٣٣٩٠ هانديستيد

شركة لوناتس القابضة 
 ١٢٠٩ شارع اورنج

مدينة ويلمينجتون ، ديالوير ١٩٨٠١
الواليات المتحدة ا´ميركية

حامل حق التسويق:

 عائلة برو فلورا

إن برو فلورا ريستور جزء من عائلة منتجات البروبيوتيك، و المركبة لدعم التوازن 
الهضمي الصحي ووظائفه لجميع ا´عمار:

للبالغين


