
BIPACKSEDEL 
 
Läs noga igenom denna bipacksedel. 

 
Tack för att du har valt SymbioLact® PLUS. 

 
SymbioLact® PLUS är ett kosttillskott som innehåller biotin och 6 olika stammar av 
mjölksyraproducerande bakterier. Dessa bakterier är naturliga representanter för den 
normala tarmfloran. Bakterierna i SymbioLact® PLUS är frystorkade. När de kommer 
i kontakt med vatten kan de absorbera vattnet, bli aktiva och föröka sig. 

 
Förutom mjölksyrabakterierna innehåller SymbioLact® PLUS också vitaminet biotin 

(30 µg per kapsel). Biotin är en nödvändig del av många enzymer, som spelar en 

avgörande roll i cellernas ämnesomsättning = reaktionsacceleratorer. 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 

mediciner, som antibiotika, kan öka behovet av biotin. 
 

 
 
 

Biotin bidrar till underhållet av normala slemhinnor och normal hud. Även kroppens 
största slemhinna (tarmslemhinnan), med en yta på 400 till 600 m2, är beroende av 
att få en tillräcklig mängd näringsämnen. Dessutom bidrar biotin till att den 
metaboliska processen och nervsystemet fungerar normalt. 

 

 

Innehållsämnen: 
Kapselns innehåll: maltodextrin, det frisättande medlet magnesiumsalter från 
fettsyror, mikrokristallin cellulosa, mjölksyraproducerande bakterier, biotin 
En kapsel SymbioLact® PLUS innehåller en blandning av frystorkade 
mjölksyrabakterier från övre och nedre tarmen med en total koncentration av 
≥ 1,0 x 1010 CFU (kolonibildande enheter) per kapsel. Denna blandning består av 
stammarna: [Bifidobacterium animalis subsp. laktis (BB-12 ®), Lactobacillus 
acidophilus (LA-5 ®), Lactococcus lactis (R-707-1 TM), Lactobacillus rhamnosus 
(LGG®), Lactobacillus paracasei (L. CASEI 01 TM), Lactobacillus salivarius  
(SS-258 TM)]. 
Kapselhölje: hypromellos 

 
SymbioLact® PLUS är laktos- och glutenfritt. Produkten kan innehålla spår av 
mjölkprotein.



Rekommenderad dosering: 
1–2 kapslar dagligen i samband med måltid. Överskrid inte den rekommenderade 
dagliga dosen. Kosttillskott ska inte användas som ersättning för en balanserad och 
varierad kost och en hälsosam livsstil. 

 
Förvaring och bäst före-datum: 
SymbioLact® PLUS ska förvaras vid rumstemperatur.  
Se bäst före-datum (månad/år) på förpackningen.  
Produkten måste förvaras utom räckhåll för små barn. 

 
SymbioLact® PLUS är en produkt tillverkad av: 
SymbioPharm GmbH 
Auf den Lüppen 10 
D-35745 Herborn 
Telefon: 02772 981-300 
Fax: 02772 981-301 

 
För mer information om SymbioLact® PLUS och våra andra produkter, se 
www.symbiopharm.de. 
Version: oktober 2017 

http://www.symbiopharm.de/

