Högkoncentrerat bakterietillskott
från 8 bakteriestammar

Innehåll per dospåse:
450 miljarder levande bakterier från 8 utvalda
stammar som normalt förekommer i tarmens
mikrobiom (L. paracasei BP07, L. plantarum BP06,
L. acidophilus BA05, L. helveticus BD08, B. breve
BB02, B. animalis subsp. lactis BL03, B. animalis
subsp. lactis BI04, S. thermophilus BT01).
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KOSTTILLSKOTT

10 dospåsar
1 dospåse innehåller 450 miljarder
bakterier från 8 olika bakteriestammar

”Mikrobiomet”
– kroppens ekosystem
Idag vet man att flera miljarder
mikroorganismer formar kroppens
mikrobiom.

VSL#3 – kosttillskott
för magen
®

•	Mikrobiomet består av en mängd olika bakterier
och andra mikroorganismer som tillsammans skapar
ekosystem på olika ställen i kroppen, såsom huden,
livmodern och magtarmkanalen.
•	De olika mikroorganismerna och dess gener har olika
egenskaper.
•	De senaste tjugo åren har det funnits ett ökat intresse
av att utforska mikrobiomet, vilket har lett till en
större förståelse för dess betydelse.
•	Varje individ har sitt unika mikrobiom. Vissa har större
bakteriellt mångfald än andra.
•	Mikrobiomet kan påverkas av till exempel diet, vissa
läkemedel och miljö.

VSL#3 innehåller 450 miljarder levande
bakterier. 8 bakteriestammar från 3 olika
bakteriesläkten. Med hjälp av VSL#3 kan
man tillföra sådana bakterier till kroppen
som normalt förekommer i magtarmkanalens
mikrobiom.
®

®

VSL#3 – kylförvaring
för att bevara bakteriernas
överlevnad och livskraft
®

•	För att överleva behöver vissa bakterier skydd mot
värme, ljus och syre.
•	Genom att bakterier hålls nedkylda, ökar
sannolikheten för att de överlever från tiden då de
produceras, till dess att de används.
•	VSL#3 kylförvaras för att bevara bakteriernas
överlevnad och livskraft i upp till 24 månader.
®

•	VSL#3 ska förvaras i kylskåp, men kan förvaras i
rumstemperatur i upp till 7 dagar.
®

L. paracasei BP07
L. plantarum BP06
L. acidophilus BA05
L. helveticus BD08

VSL#3 rekommenderad daglig dos: 1-2 dospåsar.*
®

Lactobacillus

Innehåll per dospåse: 450 miljarder bakterier.
Bifidobacterium

Ferring stödjer många forskningsprojekt där man utforskar
mikrobiomet. 2016 inleddes bland annat ett samarbete med
Karolinska Institutet i Stockholm.

B. breve BB02
B. animalis subsp. lactis BL03
B. animalis subsp. lactis BI04

Streptococcus

Lös upp innehållet i vatten, yoghurt, äppeljuice
eller någon annan kall dryck utan kolsyra och drick
omedelbart.
*Den rekommenderade dagsdosen bör inte överskridas. Kosttillskott
bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.

S. thermophilus BT01

