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HARMONY MICROBIOTICA 
WELL BEING 

Immuniteitsversterkend, voor een goede spijsvertering  

Beschrijving 
 Stimuleert het immuunsysteem en de gezondheid 
 Versterkt de darmflora en houdt ze in evenwicht 
 Ondersteunt de spijsvertering, verhindert constipatie 
 Bevat 20 miljard levende micro-organismen (gunstige bacteriën) per capsule! 
 Creëert een ongunstig klimaat voor pathogenen (ziekteverwekkers) 
 Resistent tegen maagzuur en galzouten 
 Aanbevolen voor lactose intolerante patiënten 

Samenstelling 
- Prebiotica FOS: Fermenteerbare vezels fructo-oligosacchariden (FOS) voeden de bacteriën 

die een gunstige invloed hebben op de darmflora. Stimuleert de werking van de darm en 
de darmtransit.  

- Lactobacillus Acidophillus DDS-1: heeft een werking tegen verschillende bacteria 
waaronder E. Coli, Salmonella en Staphylococcus Aureus en Faecalis. Produceert 
lactaatzuur. Remt de groei en vasthechting van ziekteverwekkers. Remt de Candida 
Albicans. Stimuleert de immuniteit.

- Bifidobacterium Lactis: een 5 stammige formule inclusief de Bifidobacterium Lactis UABLA-
12 heeft bewezen dat het de microbiotica sneller hersteld na een antibioticakuur. Sterke 
werking tegen E. Coli (diarree en urineweginfecties). 

- Lactobacillus Rhamnosus: belangrijk probioticum bij de preventie van darm- en urinaire 
infecties. Heeft anti- inflammatoire eigenschappen (colitis). 

- Lactobacillus Casei: stimuleert de groei van Lactobacillus Acidophillus. Heeft een positieve 
werking op de immuunfuncties. Produceert lactaatzuur. Gunstig effect bij diarree. Creëert 
een ongunstig klimaat voor ziekteverwekkers. 

- Lactobacillus Plantarum: bewezen dat het de microbiotica sneller hersteld na een 
antibioticakuur. Heeft een effect op de immuunregulatie. Produceert lactaatzuur. Efficiënte 
behandeling bij colitis, prikkelbare darmsyndroom en de ziekte van Crohn. Beschermt 
vitale vitaminen, nutriënten en antioxidanten. Produceert L-Lysine (aminozuur).  

- Bifidobacterium Longum: Bij zuigelingen die borstvoeding krijgen maken de Bifidobacteria 
95% uit van de totale darmflora. Bij een goede en langdurige aanhechting van de 
probiotica in de mucosa van de darmen → kunnen de probiotica langer overleven→ langer 
in contact met het immuunsysteem van de darmen → pathogenen minder kans om te 
koloniseren in de darmen. Heeft anti-carcinogene en anti-mutagene eigenschappen door 
productie van o.a. lactaatzuur. Versterkt de beenderen door een verhoging van de 
calciumopname. 

- Streptococcus Thermophilus: Heeft een positieve werking op de immuunfuncties. Breekt 
lactose af samen met Lactobacillus → aanbevolen voor lactose intolerante patiënten! 

Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen is Harmony Microbiotica een revolutionair 
product voor uw gezondheid. De meeste van de gebruikte stammen in Harmony 
Microbiotica zijn van nature uit zeer resistent tegen maagzuur en galzouten.  
Extra bescherming tegen het maagzuur en galzouten is gegarandeerd door de coating op 
de capsule. Deze geeft een optimale bescherming en een maximale vrijgave van levende 
goede bacteriën in de darm. 
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Samenstelling per capsule: 
Lactobacillus Acidophilus DDS-1 8 miljard CFU* 
Bifidobacterium Lactis  8 miljard CFU* 
Lactobacillus Rhamnosus  1,6 miljard CFU* 
Lactobacillus Casei   0,4 miljard CFU* 
Lactobacillus Plantarum  1,6 miljard CFU* 
Bifidobacterium Longum  0,2 miljard CFU* 
Streptococcus Thermophilus  0,2 miljard CFU* 

 *CFU: Colony Forming Units 

De combinatie van de speciale bescherming van de stammen tegen zuren en zouten en de 
coating van de capsule garandeert een maximale kolonisatie van de bacteriën in de darm.  
Hierdoor kan een grotere hoeveelheid melkzuurbacteriën en meer stammen per dosering worden 
toegediend.

De Harmony Microbiotica bevatten sterke stammen die weinig beïnvloed worden door 
temperatuurschommelingen. Deze kunnen bijgevolg perfect bij kamertemperatuur bewaard 
worden, en niet in de koelkast zoals vele andere probiotica.  
Alle stammen zijn veilig en opgelijst in de ‘Inventory of Microorganisms with Documented History 
of Use in Human Foods'. 

Goed om te weten 
Mensen die starten met Harmony Microbiotica kunnen in het begin wat last hebben van een 
opgeblazen gevoel en een verhoogde ontwikkeling van gas in de darmen. Dit zal na enkele dagen 
verminderen als de darmflora zich heeft genormaliseerd. 

Harmony Microbiotica capsules zijn zuivel- en glutenvrij. 

Gebruiksaanwijzing
1 capsule per dag voor actieve behandeling 
Moet niet in de koelkast bewaard worden 
Gebruiksvriendelijk: dankzij de hoge dosering van microbiotica en de combinatie van stammen 
die bestand zijn tegen zuren en zouten, mogen de kleine capsules worden opengemaakt voor 
kinderen of personen met slikproblemen. 

Kuur van één maand, te herhalen volgens wens. 
Hardnekkige problematieken bvb. Candida, kuur van drie maanden en regelmatig onderhouden 
met maandkuur 

Contra-indicatie 
Geen

Vorm & Inhoud 
Doosje met 3 blisters van 10 capsules 

Verkoopprijs
€ 26,00 
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€ 34,95


