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Ентералната нервна система (ЕНС) - мозъкът на нашите черва
Състояща се от около 100 милиона неврона, централната нервна система на
стомашно-чревния тракт контролира целия храносмилателен процес и 
действа като мозък в червата ни* [Pimentel, 2012]. Този така наречен „чревен 
мозък“ може да контролира храносмилателния процес и е независим 
от централната нервна система (ЦНС). Само стомашно-чревния тракт и 
централната нервна система се снабдяват от пет различни невронни системи, 
които са следните:
1. Вътрешни неврони
2. и 3. Спинални и вагални аферентни неврони
3. и 5. Симпатични и парасимпатични еферентни неврони
ЕНС получава информация от чревните мускули, както и от чревния лумен 
чрез сензорни неврони и по този начин може да адаптира поредицата от 
двигателни, секреторни и храносмилателни процеси както във времева, така 
и в пространствена последователност. По този начин за бързо отстраняване 
на развалена храна ще се индуцират повръщане и секреторна диария. 
Подобни реакции се активират от чревна инфекция.

Оста „мозък-черва“ и микробиома
Оста „мозък-черва“, както и чревният микробиом комуникират с мозъка 
посредством нервни сигнали, хормони и цитокини. Чрез тази ос „мозък-
черва“ промени в червата могат да повлияят върху невронни и коменсални 
сигнални пътища в мозъка, както и върху емоционалните и когнитивните 
процеси. Дисбиоза на чревния микробиом (каквато се открива например 
при синдрома на раздразнените черва) или активиране на имунната система 
в червата засяга както мозъка, така и осигуряването на чревни симбионти. 
Стомашно-чревните импулси не само осигуряват на мозъка информация 
за енергийното състояние на организма (напр. глад и заситеност), но те 
могат също така да предизвикат болка или гадене, или да повлияят върху 
емоционално-афективното състояние.
Мозъкът получава информация за функцията, както и за дисфункцията на 
червата чрез двупосочната комуникационна ос и по този начин несъзнателно 
определя настроението.
Мозъкът и ЕНС използват подобни трансмитери (ACh, NO, невропептиди) и
подобни трансмитерни рецептори. Ето защо психотропните или опиоидните
аналгетици оказват влияние върху функциите на ЕНС (напр. запек като 
„нежелан ефект“ от тези лекарства). Това е доказано в едно скорошно 
проучване при мишки, което изследва до каква степен вътрешните стресови 
фактори могат да модифицират церебралния отговор към външен стресов 
фактор.

* Pimentel GD, Micheletti TO, Pace F et al. Gut-central nervous system axis is a target for nutritional 
therapies.
Nutr J 2012;11:22 doi:10.1186/1475-2891-11-22
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С помощта на химично вещество е индуциран 
язвен колит или гастрит, като
мишките са държани в различни клетки. Едната 
група е поставена в „нормални“ лабораторни 
клетки (фиг. 1), а останалите са сложени в 
специални отделения, свързани към обширно 
заграждение с възможност за извършване на 
дейности, напр. въртящо се колело, места за 
гнездене и др. Неща, които биха причинили 
висока степен на стрес при мишки, които са 
привикнали към обикновени клетки (сравним със 
стреса при хората от свободното време).
Интересното е, че мишките с колит, обитаващи 
по-големите клетки, са показали влошаване 
на болестното състояние. Причината за това е 
инхибирането на експресията на c-fos в мозъка, 
което показва, че стресът, индуциран в червата, причинява язвен колит и е в 
състояние постоянно да влияе върху процесите в мозъка.

* [Reichmann 2013]

Ако стресираното черво „изпусне нервите си“
В ситуации на стрес мозъкът освобождава невротрансмитери и хормони 
на стреса, които дават възможност на целия организъм да остане нащрек. 
Така влияе положително върху краткосрочния (дори по-краен) стрес (така 
наречения „еустрес“), 
когато след това тялото 
може отново да си отдъхне. 
Постоянният стрес (дистрес) 
обаче има отрицателен 
ефект. Продължителното 
излагане на стрес, причинен 
от различни „стресови 
ефектори“ (свободни 
радикали и реактивни 
кислородни видове (ROS), 
води до разпадане на 
мембранните протеини на 
плътните контакти (интактен 
клетъчен контакт на фиг. 
2), при което се поражда 
„синдром на пропускливите 
черва“. Хроничният стрес 
влияе върху настроението като намалява производството на серотонин. 
Черният дроб, далакът и мозъкът произвеждат серотонин само в малки 
количества. Чревната лигавица произвежда 95% от невротрансмитерите. 
В този случай изходният материал е 5- хидрокситриптофан (5-HTP), който 
използва L-триптофан като необходимо условие (фиг. 3).

* Reichmann F, Painsipp E, Holzer P. Environmental enrichment and gut infl ammation modify stress-
induced c-Fos expression in the mouse corticolimbic system. PLoS One 2013;8:e54811

Фиг. 1: Лабораторни мишки, 
страдащи от язвен колит или 
гастрит, са поставени в специални 
отделения с цел изследване на 
ефектите на висока степен на 
стрес върху състоянието на 
заболяването им

Стресът унищожава чревната бариера

здрава нарушена

здрава чревна флора

интактен клетъчен
контакт

отворени бариери
след стрес

чревна флора

токсини

Пропускливи черва след стрес

Фиг. 2. Въздействието на постоянния стрес върху чревната 
бариера
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С помощта на витамин 
B6 и 5-HTP магнезият се 
превръща в серотонин (фиг. 
3). Когато сме под стрес, тази 
каскада не функционира 
правилно. Първо, в това
състояние е необходим 
много повече серотонин, и 
второ, стресът стимулира
производството на 
провъзпалителни цитокини 
като IL-6, TNF-алфа или
интерферон-гама. По 
този начин се блокира 
превръщането на 
L-триптофан в
5-HTP, тъй като под влияние 
на интерферон-гама се 

активира ензимът IDO (индолеамин 2,3-диоксигеназа-), който предизвиква 
превръщането на триптофан в кинуренин, при което се подсилват 
възпалителните отговори. Така настъпва недостатъчно производство на 
серотонин, а това на свой ред може да доведе до синдром на прегаряне и 
други психични разстройства.

Влиянието на стреса върху чревната бариера
Слой “мукусна” кожа от 
чревен муцин, който се 
подсилва от прилепващите
бактерии, е важен за 
функционирането на 
чревната бариера. При 
излагане на
стрес се намалява не само 
броят на чревните бактерии, 
но и на бокалните клетки, 
произвеждащи мукус. 
Ефектите са доказани в 
няколко проучвания, в които 
бебета плъхове (на възраст 
от 5-ти до 20-ти постнатален 
ден) са отделени от майките 

си за 3 часа на ден. В дванадесетопръстника им е установен не само понижен 
брой бокални клетки, но и понижен брой грануларни клетки на Панет, чиито 
гранули притежават дефензини, които са важни за поддържане на целостта на 
лигавицата на тънките черва. В клиничен аспект при плъховете се наблюдава 
сериозно увреждане на лигавицата и развитие на „пропускливо черво“ 
(унищожаване на плътните контакти (фиг. 3), които, логично, са отговорни за 
интактна чревна бариера с 3 слоя от мукус, епителни клетки и имунологична 
бариера).

Фиг. 3: Възпалението на червата инхибира превръщането на 
L-триптофан и 5-HTP в серотонин

Дефицитът на серотонин се причинява от стрес

L-триптофан

Триптофан-
хидролаза

Интерферон-гама

никотинова киселина
витамин B3 
NAD/NADH

Пиколинат

Декарбоксилаза

Витамин B6, Mg

Индолеамин 2,3 - 
диоксигеназа

Стрес

Стрес

N-ацетилсеротонин

Мелатонин

N-ацетилтрансфераза

хидроксиндол-О-
метилтрансфераза

Кинуренин

5-HTP
(5-хидрокситриптофан)

Серотонин
(5-хидрокситриптамин) 

Инхиб. на NK клетки
Инхиб. на T клетки
Апоптоза на

активирани Т клетки

Фиг. 4: Интактна структура на чревната бариера

3-те слоя на чревната бариера
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Микроскопичен колит
Скорошни открития показват, че 
дълготрайният стрес допринася за 
възпаление, при което протеините на 
плътните контакти се разпадат чрез 
биохимична каскада.
Преди десетилетия това явление, което 
може да се види само чрез биопсия, 
бе известно като „микроскопичен 
колит“* [Read / Krejs et al. 1980]. Тези 
субепителни промени не могат да 
се наблюдават чрез ендоскопия 
(фиг. 5), а по- скоро се измерват чрез 
забележимо увеличение на маркерите 
за възпаление алфа-1-антитрипсин 
и зонулин. „Тихото възпаление“ има 
значителен потенциал за развитие 
не само на чревно заболяване, но и 
на кардиологични, ревматологични и 
други заболявания.
Все пак, тъй като биопсии се извършват 
само в случаи на съмнение за наличие на малигнени клетки по време на 
колоноскопия, възпалението често остава неразпознато и не се лекува.

Стресът променя състава на коменсалите
Стресът при чревната флора понижава броя на симбионтите, произвеждащи 
млечна киселина в чревния лумен и дава възможност на грам-отрицателни 
бактерии като E. coli и псевдомонас да постигнат увеличена абсорбция от 
лигавицата, транслокация и повишен афинитет към чревния епител.
Чревните бактерии имат способността да разпознават дали техният
гостоприемник е под стрес, след което могат да увеличат вирулентността си.
Синбиотиците могат да противодействат на предизвиканите от стреса 
промени в червата. Чревната подвижност и по отношение функцията на 
бариерата, и на висцералната чувствителност, бива повлияна чрез пряко 
взаимодействие между бактериите и мукозните клетки.
Тези механизми са щам-специфични* [Lutgendorff 2008] и затова се 
извършват само от няколко вида бактерии. Бактериите, съдържащи се в OMNi- 
BiOTiC® STRESS Repair, спомагат за подсилване на мукуса, възстановяване на 
плътните контакти, индуциране на епителни топлинно-шокови протеини, 
секреция на дефензини и регулиране на пътя на NF-KB.

* Read NW, Krejs GJ, Read MG et al. Chronic diarrhea of unknown origin. Gastroenterology 1980;78:264-71
* Pardi DS, Kelly CP. Microscopic colitis. Gastroenterology 2011;140:1155-65
* Lutgendorff F, Akkermans LM, Soderholm JD. The role of microbiota and probiotics in stress-induced 
gastrointestinal damage. Curr Mol Med 2008;8:282-98

Фиг. 5: Разпадане на клетъчните контакти в 
резултат на микроскопичен колит (Pardi 2011)
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OMNi-BiOTiC® STRESS Repair предизвиква модулиране на 
дегранулацията на мастните клетки
Мастните +9 клетки играят важна роля при възникването на стрес-индуцирана
дисфункция на бариерата чрез освобождаване на TNF-алфа и 15d-PGJ2.
Активирането на мастните клетки се индуцира от CRH (кортикотропин-
освобождаващ хормон) при стрес. Докато 15d- PGJ2 е противовъзпалителен, 
TNF-алфа (туморо-некротизиращ фактор алфа) е най-важният провъзпалителен 
цитокин, който медиира локално (IL-1) и системно възпаление (IL-6). В един 
експеримент епителни клетки на човешко дебело черво в съвместна култура 
с RBL мастни клетки (базофилна левкемия при плъхове) са предварително 
третирани с OMNi-BiOTiC® STRESS Repair в различни дози (25 x 104 CFU / ml, 125 
x 104 CFU / ml и 25 x 105 CFU / ml) и инкубирани при температура 37o C, като 
същевременно е извършено сравнително изследване без предварително 
третиране. След това мастните клетки са активирани със CRH (100 mM).
Тези ин витро изпитвания с епителни клетки от човешко дебело черво 

демонстрират* [Lutgendorff 
2009], че след прием на 
мултищамния симбиотик 
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair 
се постига сравнително 
понижено освобождаване на 
провъзпалителния цитокин 
TNF- алфа (а оттам и по-
слабо възпаление), както и 
повишено освобождаване 
на противовъзпалителния 
простагландин 15d- PGJ2 от 
мастните клетки (вж. фиг. 6).Фиг. 6 Дозо-зависимо инхибиране на възпалението след стрес 

чрез OMNi-BiOTiC® STRESS Repair: повече противовъзпалителен 
агент 15d-PGJ2 и по-малко провъзпалително действащ TNF алфа

Пробиотично инхибиране
на възпалението след стрес
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Стресът индуцира повишена чревна пропускливост чрез 
освобождаване на цитокини от мастните клетки: чрез 
използване на специфични бактерийни щамове като тези, 
които се намират в OMNi-BiOTiC® STRESS Repair, се извършва 
модулиране на дегранулацията на мастните клетки, 
регенериране на епителните клетки, а оттам и поддържане 
на колонизационната резистентност и възстановяване на 
бариерната функция.

* Lutgendorff F, Nijmeijer RM, Sandstrom PA et al. Probiotics prevent intestinal barrier dysfunction in 
acute pancreatitis in rats via induction of ileal mucosal glutathione biosynthesis. PLoS One 2009;4:e4512
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Противовъзпалителният ефект на OMNi- BiOTiC® STRESS Repair 
при затлъстяване
Хроничният стрес не е единствената причина за възникване на пропускливи
черва. Дисбиозата в червата и произтичащото от нея възпаление се 
признава като причина за много неспецифични заболявания като синдром на 
раздразнените черва (СРЧ), алергии, хранителна непоносимост или мигрена.
Научните изследвания показват, че приемът на мултищамови препарати преди
транслокация на бактерии, вируси и алергени предпазва и спомага за 
запазването на чревната бариера* [Zareie 2006].
За да се разбере по-добре въздействието на синбиотиците върху чревната
бариера са извършени изследвания на отделни случаи при 14 пациенти,
страдащи от затлъстяване, разглеждащи различните параметри на 
възпалението.
Тези пациенти (на възраст между 18 и 65 години) са получавали дневна доза от 
7,5 x 109 cfu OMNi-BiOTiC® STRESS Repair (= 1 саше) за период от 8 седмици.
Изследвани са серумни проби и проби от изпражнения (напр. зонулин, алфа1-
антитрипсин и hsCRP) преди започване на приема на добавката (t = 0), а след 8-
седмичен прием на добавката (T = 8) зонулин е използван като маркер за 
чревна пропускливост. Той се приема за „отключващ вратата“ за слоя от 
епителни клетки. Ако е налице повишение на зонулин, плътните контакти, 
които са връзката между ентероцитите, се разпадат. При 10 от 14-те пациенти 
е наблюдавана повишена стойност на зонулин преди приема, която след 
осемседмичен прием на OMNi-BiOTiC® STRESS Repair е намаляла значително 
(фиг. 7a). При 12 от 14-те пациенти настъпва значително понижение на 
стойността на алфа-1-антитрипсин (фиг. 7b). Половината от пациентите 
са показали повишени нива на hsCRP. Стойностите на всички пациенти с 
повишено ниво на hsCRP са в нормалния диапазон (фиг. 7c).

* Zareie M, Johnson-Henry K, Jury J et al. Probiotics prevent bacterial translocation and improve intestinal
barrier function in rats following chronic psychological stress. Gut 2006;55:1553-60
* van Hemert S, Verwer J, Schьtz B. Clinical studies evaluating effects of probiotics on parameters of 
intestinal barrier function. Advances in Microbiology 2013;3:212-21

Фиг. 7: След прием на OMNi-BiOTiC® STRESS Repair всички маркери за възпаление са 
значително понижени
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След 8-седмичен прием пациентите съобщават значително подобряване на
качеството на живот и са се повлияли отлично от последващата загуба на тегло. 
В резултат борбата срещу затлъстяването би могла в бъдеще все повече да се
съсредоточава върху приема на противовъзпалителни пробиотици* [Ridaura
2013].

Ползите от синбиотиците
Ефективността на OMNi-BiOTiC® STRESS Repair се дължи до 
голяма степен на матрицата, в която са вградени бактериите. 
Това води до повишаване на:
l	 стабилността при стайна температура,
l	 висока активност непосредствен след рехидратация,
l	 отлично оцеляване при преминаване през стомашно-  
 чревния тракт.

Възпалително заболяване на червата (ВЗЧ) – от автоимунно 
заболяване до „заболяване на бариерата“
Етиология: 2,2 милиона души са засегнати от ВЗЧ в Европа* [Loftus 2004]. 
Докато при болестта на Крон се наблюдава възпаление във всички части на 
стомашно-чревния тракт, при язвения колит настъпва възпаление само на 
дебелото черво над ректума. При възпаление на резервоара възпалението е 
в лигавицата на тънкото черво, където се образува резервоар като заместител 
на ректума. И трите типа заболявания показват характерна промяна на 
възпалителните периоди (обостряне) и фази на ремисия без възпаление.
Благодарение на най-новия метод на 16S рДНК секвениране при пациентите с
ВЗЧ е установено намалено и изменено разнообразие на чревната флора.
Идентифицирани са не само щамове, който не са налични при здрави хора, но
също и липса на основни симбионти, които имат противовъзпалителен ефект*
[Qin 2010]. Така, наред с други неща, установяваме и силно понижени нива на
бифидобактерии* [Favier 1997], специфични патогенни щамове на E. coli, а като
последица – значително намалена бариерна функция на чревната лигавица.
Причината за силното увеличение на тези заболявания се обяснява както с
компоненти на средата, така и с повишената употреба на антибиотици. На 
първо място се оказва, че имунният отговор на червата не действа – както 
се смяташе преди - срещу чревната тъкан, а срещу собствената й дисбиотична 
чревна микробиота* [2013 bar].

* Ridaura VK, Faith JJ, Rey FE et al. Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate 
metabolism in mice. 2013;6:341 doi:10.1126/science.1241214
* Favier C, Neut C, Mizon C, Cortot A, Colombel JF, Mizon J. Fecal beta-D-galactosidase production and 
Bifidobacteria are decreased in Crohn‘s disease. Dig Dis Sci 1997;42:817-22
* Loftus EVJr. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence, prevalence, and 
environmental influences. Gastroenterology 2004;126:1504-17
* Qin J, Li R, Raes J, Arumugam M, Burgdorf KS, Manichanh C, et al. A human gut microbial gene 
catalogue established by metagenomic sequencing. Nature 2010;464:59-65
* Stange EF. Chronisch entzьndliche Darmerkrankungen - die letzten 50 Jahre. Z Gastroenterol 
2013;51:371-77
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Откритието, че мутация, състояща се в загуба на функция, в гена NOD2 се 
свързва с развитието на болест на Крон, е важна стъпка за бъдещото лечение 
на болестта на Крон. Протеинът на NOD2 е част от вродената имунна система 
и е отговорен за откриването на чужди вещества и бактерии. NOD2 протеинът 
се произвежда от грануларните клетки на Панет в интактна форма. Тези клетки 
изпълняват две основни функции в тънкото черво:
1. Те секретират дефензини и лизозими при луминалната повърхност
2. Отговорни са за сигналния път за хомеостаза на стволовите клетки и за
непрекъснатото регенериране на епителните клетки на чревната повърхност.
По този начин ограничена функция на клетките на Панет полага основите 
за нарушена бариера, която позволява бактериална дисбиоза, която от 
своя страна е причината за чревно възпаление.

Модел за патогенезата на ВЗЧ

Подобни резултати са установени в проучвания на развитието на рак на 
дебелото черво при мишки с дефицит на NOD2. Отново рискът от заболяване е 
значително понижен чрез увеличаване на общия брой бактерии и микробното 
разнообразие* [Couturier-Maillard 2013].

* Ostaff  MJ, Stange EF, Wehkamp J. Antimicrobial peptides and gut microbiota in homeostasis and 
patholoy. EMBO Mol Med 2013;5:1465-83
* Courturir-Maillard A, Stecher T, Rehman A. NOD2-mediated dysbiosis predisposes mice to transmissible 
colitis and colorectal cancer. Clinic Invest 2013; 123:700-11 doi:10.1172/JCI 62236

Фиг. 8: Прогресия на заболяването и хронично възпаление, причинено от бактериална транслокация след 
нарушаване на бариерата при ВЗЧ (изменено по Ostaff , 2013)
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Тези открития подкрепят промяната на парадигмата – от автоимунно
заболяване към „заболяване на бариерата“ – термин, който подчертава
значимостта на интактна микробиота при развитието и лечението на хронични
възпалителни заболявания на червата * [2013 bar].

Доказателство на принципа повлияване на дефицитна 
бариерна функция чрез прием на OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
След извършване на колектомия 10-15% от пациентите развиват хронично
възпаление на илеоаналния резервоар – усложнение, което налага постоянен
прием на антибиотици, а в крайни случаи може да доведе до друга операция.
Чрез използване на мултищамни пробиотици тези рискове могат да бъдат
значително намалени. 16 пациенти с тежко възпаление на резервоара са
приемали антибиотици или OMNi-BiOTiC® STRESS Repair докато са в ремисия.
Активното възпаление на резервоара се характеризира с висока трансмисия на 
E.coli (пропускливо черво). Тези симптоми могат да бъдат само леко намалени 
чрез прием на антибиотици, докато чрез прием на OMNi-BiOTiC® STRESS 
Repair те са значително намалени (фиг. 9a). Изследването за трансепително 
преминаване на макромолекули (фиг. 9b) показва, че със синбиотици 
бариерната функция е сравнима с тази на контролната група от здрави 
индивиди* [Persborn 2013]. Фазата на ремисия е значително подобрена чрез 
прием на OMNi- BiOTiC® STRESS Repair.
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Figure 3 | Mucosal permeability in the di�erent study groups. Pouch biopsies were mounted in Ussing chambers and
mucosal permeability was measured. (a) Permeation of chemically killed Escherichia coliK12 during 120 min after

M. Persborn et al.
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Фиг. 9: Приемът на OMNi-BiOTiC® STRESS Repair предотвратява бактериалната 
транслокация (a) и подобрява значително бариерната функция (b)

OMNi-BiOTiC® STRESS Repair– научни данни
1. Индуциране на цитокини с противовъзпалително действие
2. Предотвратяване на транслокацията и установяване на патогенни   
 бактерии, които са свързани с ВЗЧ (C. difficile, E. coli), чрез нормализиране  
 на бариерната функция и колонизационната резистентност
3. Модулиране на дегранулацията на мастните клетки

* Persborn M, Gerritsen J, Wallon C et al. The effects of probiotics on barrier function and mucosal pouch
microbiota during maintenance treatment for severe pouchitis in patients with ulcerative colitis. Aliment
Pharmacol Ther 2013;38:772-83
* Stange EF. Chronisch entzьndliche Darmerkrankungen- die letzten 50 Jahre. Z Gastroenterol 2013;51:371-77
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OMNi-BiOTiC® STRESS Repair – факти
Предназначение:
l	 Подпомага възстановяването на възпалената чревна лигавица,   
 причинена от продължителен стрес и психическо натоварване. Да се  
 използва като допълнение към балансирана диета.
За кого?
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair е специално разработено за хора:
l	 които са под силен стрес
l	 които имат недостиг на серотонин и мелатонин
l	 за допълнително повлияване на чревната бариера при предизвикан от  
 стрес синдром на раздразнените черва и възпалително заболяване на  
 червата
Странични ефекти?
l	 Не са установени при никакви проучвания
l	 Няма вероятност от свръхдозиране
Продължителност на употреба
l	 Краткосрочна употреба: ежедневен или ежеседмичен прием се   
 препоръчва по време на подготвителната фаза за изследване. Не се  
 изисква въвеждаща фаза или фаза на постепенно намаляване на дозата.
l	 Дългосрочна употреба: за всякакви предизвикани от стрес разстройства  
 на червата, водещи до предизвикани от стрес проблеми с психичното  
 здраве, причинени от пропускливо черво.
Указания за употреба:
Разтворете съдържанието на сашето в 1/8 литра хладка вода, сок или мляко 1-2 
пъти дневно. Разбъркайте, изчакайте 10 мин, което е времето за активиране 
(рехидратиране), и изпийте. Най-добре е да се приема сутрин преди закуска и 
или непосредствено преди лягане.
Състав:
l	 9 бактерийни щама, прецизно изследвани за показанието
l	 7,5 x 109 CFU/g = общо 7,5 милиарда бактерии, които са стомашно и   
 жлъчно резистентни и със способност за възпроизвеждане, в едно саше (3g).

Bifidobacterium bifidum W23
Bifidobacterium lactis W51
Bifidobacterium lactis W52
Lactobacillus acidophilus W22
Lactobacillus casei W56

Други съставки:
Царевично нишесте, малтодекстрин, инулин, калиев хлорид,
магнезиев сулфат, фруктоолигозахариди (FOS), ензими (амилази), манганов 
сулфат. Тази матрица е важна за високата активност и ефикасност на избраните
противовъзпалителни бактерийни щамове.

Lactobacillus paracasei W20
Lactobacillus plantarum W62
Lactobacillus salivarius W24
Lactococcus lactis W19
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Хранителна добавка за повлияване на възпалителни промени в чревната 
лигавица, причинени от продължителен стрес и психично натоварване.
Да се използва като допълнение към балансирана диета.

Ефективната защита на червата се извършва на три нива:

1. Микробиотично в лумена
2. Мукозално чрез повишен ефект на бариерата: предотвратяване на
 установяването на патогенни бактерии, които са свързани с    
 възпалително заболяване на червата (C. diffi  cile, E. coli)
3. Имунологично в чревната стена чрез стимулиране на образуването на
 противовъзпалителни цитокини

Научно доказано действие

Производител:
Institut Allergosan 
Pharmazeutische Produkte Forschungs - und Vertriebs GmbH
A-8055 Graz Gmeinstraße 13

Вносител:
Ведра Интернешънъл АД,
София 1407, бул. Джеймс Баучър 71
www.vedrainternational.eu
www.omnibiotic.bg


