
Human 
Probiotic
Een probioticum is een voedingssup-
plement dat bestaat uit levende, 
goede bacteriën, die middels een 
capsule worden ingenomen en aan de 
reeds bestaande darmflora worden 
toegevoegd. Het doel van probiotica 
is om het microbiële evenwicht in de 
darmen gunstig te beïnvloeden en 
daarmee de kwaliteit van ons leven te 
verbeteren.

Het begrip ‘probioticum’ kan dan ook vertaald worden als 
‘voor het leven’ en is ontstaan als reactie op het begrip 
‘antibioticum’. Probiotica werken alleen wanneer deze 
levend in je/de darmen aankomen. Om hier levend aan te 
komen, moet een bacteriestam eerst door de maag, waar 
het in aanraking komt met zuren en pepsine. Vervolgens 
staat de bacterie in je darmen bloot aan onder andere 
galzouten en enzymen als pancreatine. Een goede probio-
ticumcapsule hoort om die reden altijd zuur- en galresi-
stent te zijn, anders kan het probioticum nooit de inhoud 
van aanwezige darmflora gunstig beïnvloeden.

Human Probiotic bevat probioticacapsules die zo ont-
wikkeld zijn dat ze resistent zijn tegen zuren, zouten en 
enzymen. De bacteriën zijn levend en stabiel verwerkt 
en komen daardoor levend in de darmen aan. De pro-
bioticumcapsules kunnen door iedereen gebruikt worden 
die extra aandacht aan zijn of haar darmflora wil geven. 
Human Probiotic kan ook gericht en therapeutisch ingezet 
worden, ter aanvulling op een suboptimale leefstijl, maar 
zeker ook bij mensen met een arme darmflora.
 
De capsules zijn veganistisch en gegarandeerd vrij van: 
gluten, lactose, koemelkeiwit, soja, conserveringsmiddelen 
en synthetische geur- en smaakstoffen. Zowel de capsule 
als de inhoud zijn 100% vegan en gegarandeerd vrij van 
gluten, gist, lactose, conserveringsmiddelen en E-nummers 
die dienen als geur-, kleur- of smaakstoffen.



Lactobacillus rhamnosus GG ATC53103  
Gebufferde vitamine C (magnesium ascorbaat) 

*kve: 
Kolonievormende eenheden (levensvatbare micro-organismen)
Bij productie 12 miljard kve en gegarandeerd 6 miljard kve.

Gebruiksadvies:  
1-3 capsules per dag, bij voorkeur op lege maag innemen, 1-2 uur 
voor de maaltijd of voor het slapen gaan. 

Dagdosering:   
1-3 vegan capsule(s).

Ingrediënten: 
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), antiklontermiddel 
(caclciumfosfaten, plantaardig stearinezuur), capsule (hydroxy-
propylmethylcellulose), emulgator (gellangom).

6 miljard Kve* 
2 mg 16

SAMENSTELLING 1 VEGAN CAPSULE (DAGDOSERING): %RI*

Probiotica zijn de gezonde bacteriën die een goede  
darmflora ondersteunen. Je krijgt ze binnen via zuivel-
producten of door probioticapillen of probioticacapsules. 
Een goed werkende darmflora is van groot belang voor 
een goede spijsvertering, je immuunsysteem en je stoel-
gang. In je darmen  bevinden zich veel signaalcellen en 
receptoren die veel lichaamsprocessen in je lichaam aan-
sturen. Het is dus wenselijk om te zorgen dat je darmen 
in evenwicht zijn.
 

Je darmen kunnen eenvoudig uit evenwicht raken 
door verschillende leefstijlfactoren, zoals verkeerde 
voeding, stress, medicijngebruik, alcohol, overgewicht, 
te weinig slaap.  Een verstoorde darmflora kan leiden 
tot ongemakken. Het gebruik van probiotica draagt bij 
aan het in evenwicht houden van je darmen. Heb je de 
laatste jaren antibiotica gebruikt? Antibiotica doden 
schadelijke bacteriën maar ook de goede bacteriën, 
waardoor de darmflora verstoord raakt. Het gebruik van 
probiotica kan dit helpen voorkomen.
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Waarom Human 
Probiotic?

Ingrediënten
De Human Probiotic capsules van Perfect Health zijn veganistisch en 
bevatten de Lactobacillus rhamnosus GG ATC 53103 bacteriën.  

Het is daarmee een uniek probioticum dat een gezonde, menselijke 
oorsprong heeft, in plaats van een dierlijke, zoals alle andere probiotica 
en dat past een mens uiteraard vele malen beter. Lactobacillus rham-
nosus GG ATC 53103 is al meer dan 20 jaar ´s werelds meest onderzochte 
probioticum (meer dan 1000 wetenschappelijke studies). Er is geen één 
ander probioticum dat wetenschappelijk zo goed is onder-zocht. Andere 
reguliere probiotica stammen vaak af van koemelk en zijn vaak niet zo 
uitgebreid onderzocht.

Human Probiotic is dan ook niet een gewone probioticumformule maar 
een professioneel gezondheidsproduct, waarmee je het evenwicht van je 
darmflora op een perfecte manier ondersteunt. Human Probiotic bestaat 
uit een unieke samenstelling met gegarandeerd 6 miljard (bij productie 
12 miljard) actieve Lactobacillus rhamnosus GG ATC53103 bacteriën per 
vegan capsule. Het is een gepatenteerd probioticum en is in meer dan 
1000 klinische studies onderzocht. 

Het is ´s werelds meest onderzochte probioticum. Lactobacillus rham-
nosus GG ATC 53103 bacteriën vormen ook een duurzaam probioticum, 
omdat het als enige een gezonde menselijke oorsprong heeft en geen 
enkele dierlijke bron bevat. Het is zeer stabiel, robuust en sterk, waardoor 
het een maximale overlevingsduur heeft. Ook bevat Human Probiotic 
Support gebufferde vitamine C, wat goed is voor je immuunsysteem en 
bescherming geeft tegen oxidatieve stress in je darmen.

De probioticumcapsule is maag- en galzuurresistent, waardoor het 
probioticum levend in de darmen aankomt.


