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Информация за продукта 
 

 Ситобакт®/Sitobact® 
 

 

Хранителна добавка 

Вегетариански капсули с Mлечнокисели бактерии, устойчив Декстрин, 
Цинк и Витамини 

 
 

1 капсула съдържа: 
Пробиотици микс                        6 x 10⁹ CFU 
от Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus  
rhamnosus, Lactobacillus casei, Streptococcus 
thermophilus, Bifidobacterium longum,  
Устойчив Декстрин                350 mg  
Цинк                   7,0 mg 
Фолиева киселина                 300 µg 
Витамин D3                    10 µg  
Витамин B12                    25 µg 
Биотин        50 µg  
 
Препоръка за консумация: По 1 капсула дневно с достатъчно течност  
 
Забележка: Ситобакт® е без глутен, без желатин, лактоза, фруктоза, дрожди и 
оцветители, както и без консерванти. 
 
Забележка за диабетици: 1 капсула Ситобакт® съдържа 0,03 BU,  

Опаковки: Ситобакт® се предлага в опаковки от 15 капсули. 
 
 

Хранителна добавка с млечнокисели бактерии, устойчив декстрин, цинк и витамини. 
 
Червата са не само най-големият орган в човешкото тяло, но и важна част от имунната 
система. Нещо повече, най-голямата част от защитните клетки на организма се намират в 
чревната лигавица. Чревната имунна система произвежда имуноглобулин А. Тези антитела 
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могат да предпазят организма от патогени и причинители на алергии. Следователно 
червата са от централно значение за поддържане на здравето на имунната система на 
цялото тяло.  

Червата се колонизират от милиарди микроорганизми (наричани още Чревна флора). 
Антибиотиците, бедната хранителна диета (напр. при консумация на малко млечни 
продукти и фибри), както и вредните вещества в храната, могат да нарушат здравата чревна 
флора. Здравата чревна флора е предпоставка за здравословно храносмилане и основа за 
функционираща имунна система.  

При използването на Ситобакт® се вземат предвид три хранително-физиологични аспекта 
едновременно в един препарат: 

1. Прием на пет координирани щама пробиотични млечнокисели бактерии като  
целенасочена хранителна добавка. Общият брой на млечнокиселите бактерии е шест 
милиарда в 1 капсула. Благодарение на специален производствен процес, 
млечнокиселите бактерии достигат живи до червата.  

2.  Снабдяване на организма с устойчив декстрин (пребиотик). Разтворимите фибри, които 
се използват за подхранване на пробиотичните бактерии, се наричат пребиотици. 
Устойчивият декстрин са късоверижни въглехидрати, които човешките храносмилателни 
ензими не могат да разградят.  

3.  Прием на цинк и четири основни витамина. Цинкът, фолиевата киселина, витамин D3 и 
витамин B12 поддържат нормалната функция на имунната система. Биотинът допринася за 
поддържането на здрави лигавици. Чревната лигавица е една от най-важните лигавици в 
човешкото тяло. 
 
Внимание: Продуктът е хранителна добавка. Да не се използва като заместител на 

разнообразното хранене. Да се съхранява на стайна температура( 15°С- 25°С) на място, 

недостъпно за малки деца. Да не се превишава препоръчителната дневна доза. 

Произведено в Германия от: 
Köhler Pharma GmbH 
Neue Bergstrasse 3-7 
64665 Alsbach 
www.tcare.bg 
www.unizink.com 
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