
SYMBIO INTEST® 

Kosttillskott 

 

Bipacksedel 
 

Läs noga igenom denna bipacksedel. 
 
Tack för att du har valt SymbioIntest®. 
 
Kosttillskottet SymbioIntest® innehåller en kombination av resistent stärkelse och vitaminet 
biotin. Resistent stärkelse är en del av lösliga fibrer. Resistent stärkelse kan inte sönderdelas 
av människans enzymsystem. Därför är den relativt osmält när den når de nedre delarna av 
tarmen. Där fungerar den som näringskälla för tarmbakterierna. Vissa tarmbakterier 
metaboliserar resistent stärkelse och producerar flyktiga fettsyror, ättiksyra och mjölksyra. 
Detta leder till att miljön försuras och nivån av flyktiga fettsyror ökar. Smörsyra är en av de 
viktigaste flyktiga fettsyrorna och används som näringskälla av tarmcellerna. 
 

Ett annat innehållsämne i SymbioIntest®
 är vitaminet biotin. 

 
Biotin är ett vattenlösligt vitamin som är viktigt för ämnesomsättningen. Biotin behövs 
särskilt av mycket aktiva vävnader, som till exempel tarmslemhinnan. 
Tarmslemhinnan återbildas helt varannan till var tredje dag. För att upprätthålla en normal 
ämnesomsättning är det mycket viktigt att kroppen får alla nödvändiga näringsämnen. Den 
största delen av biotin får vi med vårt dagliga näringsintag. Bakteriefloran i tarmen, som är 
kroppens största slemhinna, producerar mindre mängder biotin som bidrar till den dagliga 
totala behovsmängden biotin. Vissa läkemedel, som till exempel 
antibiotika, kan öka behovet av biotin. 
 
Biotin bidrar till underhållet av normala slemhinnor och normal hud. Den största delen av 
kroppens slemhinna (tarmslemhinnan), som täcker en yta av 400–600 m2, har ett särskilt 
stort behov av tillräckligt intag av näringsämnen. Dessutom bidrar biotin till normal 
ämnesomsättning och nervsystemets normala funktion. 
 
Innehållsämnen: 
Resistent stärkelse, isomaltulos*, glukomannan (innehåller sulfiter), frisättande medel: 
kiseldioxid, sötningsmedel: steviolglykosid, biotin. 
 
*Isomaltulos är en källa till laktos och fruktos. 
 
Rekommenderad dosering: 
Lägg innehållet i en påse (10 g) SymbioIntest®

 i ett glas vatten utan kolsyra, rör om och drick 
det i samband med din huvudmåltid en gång om dagen. SymbioIntest®

 är laktos- och 
glutenfritt. 
 

Förvaring och hållbarhet: 
 
SymbioIntest® ska förvaras vid rumstemperatur. 
Se bäst före-datum (månad/år) på förpackningen. 

SymbioIntest®
 är en produkt tillverkad av: SymbioPharm GmbH 

Auf den Lüppen 10 
D-35745 Herborn 
Tel.: +49 (0)2772 981-300 
Fax: +49 (0)2772 981-301 
 
För mer information om SymbioIntest® och våra andra produkter, se 
www.symbiopharm.de 

http://www.symbiopharm.de/

