
Human Probiotic Support

De darmflora
De spijsvertering wordt ondersteund door alle bacteriën die in de  
darmen zitten en dat zijn er miljarden. Tien keer zoveel als alle  
lichaamscellen samen. Al die bacteriën samen worden de darmflora of 
microbiota genoemd. De darmflora doet veel goeds voor het lichaam. 
Ze speelt onder andere een rol bij de stoelgang en het immuun systeem. 
Verkeerde eetgewoonten, antibioticabehandelingen, erfelijke aanleg, 
etc. kunnen de darmflora beïnvloeden. Ook bij ogenschijnlijk onschul-
dige ongemakken, zoals dunne of dikke ontlasting (wisselende stoel-
gang), kan de darmflora al uit balans zijn. Een evenwichtige en gezonde 
darmflora is daarom van belang voor een gelukkig en vitaal leven.

Wat is een probioticum? 
Een probioticum is een levend microbiologisch voedingssupplement, 
dat middels een capsule wordt ingenomen en in de reeds bestaan-
de darmflora terecht komt. Doelstelling hiervan is om het microbiële 
evenwicht in de darmen te beïnvloeden, teneinde onze kwaliteit van 
leven te verbeteren. Het begrip probioticum kan dan ook vertaald 
worden als ‘voor het leven’ en is ontstaan als reactie op het begrip 
antibioticum. 

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie en de Voedsel- en Landbouw-
organisatie hebben in 2002 een definitie voor probiotica vastgelegd 
en deze wordt inmiddels wereldwijd geaccepteerd als een passen-
de omschrijving van een probioticum. De definitie luidt: ‘Levende  
micro-organismen, die wanneer in voldoende hoeveelheden toe-
gediend, een gunstig effect hebben op de gastheer.’

Er is pas echt sprake van een probioticum als het betreffende  
micro-organisme goed gekarakteriseerd is, dat wil zeggen dat het  
geslacht, de soort en de stam die in het product worden gebruikt, 
goed zijn beschreven.

6 miljard levensvatbare Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®) micro-organismen per capsule.

Voedingssupplement met Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®). 
LGG® is een geregistreerd handelsmerk van Valio Ltd. en 
wordt onder licentie gebruikt door Chr. Hansen. Lactobacillus 
rhamnosus GG (LGG®) is in meer dan 160 klinische studies 
onderzocht en is ´s werelds meest onderzochte probioticum. 
Het is een uniek probioticum omdat het als enige een gezonde 
menselijke oorsprong heeft en geen dierlijke. Daarnaast is 
dit probioticum zeer stabiel waardoor het een maximale 
overlevingsduur kent. 

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

De meest gebruikte probiotica zijn melkzuurbacteriën van de  
geslachten Lactobacillus en Bifidobacterium. 

De Lactobacillen zijn passender voor de darmflora, mede doordat 
orale inname van Bifidobacterium over het algemeen een mindere 
overlevingskans heeft. De bacteriestam moet levend in een product 
verwerkt kunnen worden en stabiel kunnen blijven. Een bacteriestam 
kan pas een probiotisch effect hebben als deze levend in de darmen 
aankomt. Hiertoe moet een bacteriestam eerst door de maag, waar 
deze dan in aanraking komt met zuren en pepsine. In de darm wordt 
de bacterie vervolgens blootgesteld aan galzouten en pancreatine. 
Een stam moet daarom idealiter zuur en galresistent zijn en daarna 
nog daadwerkelijk ‘een gunstig effect hebben op de gastheer.’



Human Probiotic Support
Human Probiotic Support bevat Lactobacillus (geslacht) rhamnosus 
(soort) GG, LGG® (stam/keurmerk). Lactobacillus rhamnosus GG 
(LGG®) is een gepatenteerde bacteriestam, die in meer dan 160  
klinische studies is onderzocht. Het is dan ook al meer dan 20 jaar  
‘s werelds best onderzochte probioticum. Lactobacillus rhamnosus GG 
(LGG®) is afkomstig van gezonde menselijke darmflora en past daarom 
erg goed als humaan probioticum supplement. Dit terwijl andere,  
reguliere probiotica vaak afstammen van bijvoorbeeld koemelk, 
die overigens ook vaak niet zo uitgebreid onderzocht zijn. Het zijn  
trouwens de professoren Gorbach en Goldin, die deze bacteriestam 
hebben ontdekt en hun namen er aan hebben gegeven (GG). 

Standaarddosering: 1-3 capsules per dag.  1 capsule voor een maal-
tijd innemen (bij voorkeur 1-2 uur). 2 of meerdere capsules per dag is 
afhankelijk van het advies van uw gezondheidsprofessional.

Maandverpakking  : 30 vegetarische capsules
Kwartaalverpakking : 90 vegetarische capsules

Samenstelling per vegetarische 
capsule (dagdosering)

* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

Gegarandeerd vrij van: gluten, lactose, koemelkeiwit, soja,  
conserveringsmiddelen en synthetische geur- en smaakstoffen.

Koel, droog, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.  
Bij voorkeur in de koelkast bewaren. 

%ADH*

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®) kve*6 miljard

*kve: kolonie vormende eenheden (levensvatbare micro-organismen)
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