Vad är Probioform?
Probioform är en flytande bredspektrumprobiotika som
aldrig varit frystorkad eller behandlad. Drycken innehåller en unik blandning av bakterier och vild jäst. Med 92
olika probiotiska stammar skapar den en unik balans
vilket leder till att den kan bryta ner gifter och skapa
vitaminer och enzymer på ett effektivt sätt. Probioform
kommer från vegetabiliska källor den är naturlig, fri från
socker och passerar magsyran. Den har en hållbarhet på
minst 1 år och kan lagras i rumstemperatur.
Vilka behöver Probioform?
De allra flesta behöver idag tillskott av probiotika och mår
bra utav det. Det beror framför allt på att vi idag bara får
i oss en bråkdel av den probiotika vi naturligt fick i oss
via vår kost tidigare. Idag tvättar, kokar, steker och
micrar vi vår mat vilket dödar den naturliga probiotika
vi behöver för att vår matsmältning skall fungera optimalt. Vi sprutar dessutom mycket av maten med gifter
som är bakteriedödande (antibiotiska). Det leder till att
våra matsmältningsbakterier dör, vilket i sin tur kan
skapa obalanser och hälsoproblem.
Användning och dosering
Probioform kan rekommenderas till de flesta barn och
vuxna med en dosering från 1 tsk till 3 msk 1-3 ggr per
dag, gärna i samband med måltid. Den bör spädas
med vatten och klarar färden genom magsäcken och
magsyran på samma sätt som all naturlig probiotika.
Läs mer om probioform, träning och matlagning på:
www.probioform.se
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BRA HÄLSA
Startar i magen
Trög mage och förstoppning beror ofta på
för lite eller fel bakterier som tar hand om
maten. Probiotika har visat sig vara en
god hjälp i de flesta fall.
IBS, Chrons sjukdom och inflammation
i tarmarna är vanligt idag och ett stort
problem. Rätt bakterier i magen minskar
förruttnelse och mildrar besvär och skapar
ett bättre klimat för att tarmarna skall
kunna regenerera sig.
Upplåst mage kan vara ett tecken på IBS
men även obalanser bland matsmältningsbakterierna eller enzymbrist.
Ökad energi. Mycket energi går åt till att
smälta och spjälka mat (nästan 70%). Rätt
probiotiska bakterier förbättrar matsmältningen, ökar näringsupptaget samt
skapar enzymer och vitaminer.
Öka immunförsvarets kapacitet. Immunförsvaret är viktigt för att hålla oss friska.
En stor del utav dess kapacitet går åt till
att ta hand om inflammatoriska processer i
tarmpaketet. Med rätt bakterier i matsmältningssystemet så minskar förruttnelse och inflammationer vilket leder till att
immunförsvaret får mer kapacitet till resten
av kroppen. Det avlastar även njurar och
lever vilket leder till att man får mer överskott av energi.
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Avgiftning och detox. Probioforms unika
sammansättning med bakterier som kan
bryta ner gifter, hjälper till att skonsamt
rensa tunntarmen från tarmplack, tarmfickor och gifter. Det leder till många fördelar
som minskning i vikt och volym då detta
försvinner ut ur kroppen och att förmågan
att ta upp näring ökar.
Effektiv Träning. Vid träning är det viktigt
att matsmältning och näringsupptag fungerar optimalt. Många som tränar äter mer
och tyngre mat och då krävs det mer bra
probiotiska bakterier för att omvandla
protein till fria aminosyror. Man kan tillsätta
Probioform i en proteinshake och låta den
stå för att öka dess effekt. Då startar en
process med att förspjälkar proteinerna
vilket ger en mer yoghurtliknande konsistens och smak på shaken. På så sätt blir
drycken nyttigare och det går åt mindre
energi för kroppen för att ta upp näringen.
Rena vatten. Vi har idag kemikalier och
hormoner i omlopp i vår miljö och så även
i vårt dricksvatten. Vissa av dessa passerar även genom vattenfilter. Probioform
kan användas för att eliminera hormoner
och kemikalier. Tillsätt 1 msk till 1 liter
vatten och låt stå i 25-30 timmar. Under
den tiden bryter Probioforms speciella
bakterier ner många gifter.
I matlagning. Probioform är en utmärkt
produkt för att förbättra och starta fermenteringsprocesser. Man kan enkelt göra en
yoghurt av ex cocosgrädde, göra en
surdeg på 25 timmar eller syra grönsaker
på kort tid.
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