
Podporuje přirozenou obranyschopnost organis-
mu, podporuje imunitní systém, podporuje růst 
přátelských bifidobakterií a tvorbu mastných 
kyselin s krátkým řetězcem (SCFA).

Přispívá ke snižování cholesterolu, usnadňuje  
vyprazdňování a má příznivý vliv na funkci 
tenkého a tlustého střeva.

Rozpustná vláknina, podporuje správné vylu-
čování.

Kůra jilmu plavého je ceněna pro své demulcent-
ní účinky (zklidňující podráždění) na sliznice těla 
(trávicí, močový, dýchací a reprodukční systém).
Hraje také důležitou roli při regulaci hladiny cukru 
v krvi, snižování hladiny cholesterolu a tuků v krvi.

Přírodní antibiotikum. Podporuje normální funkci 
trávicího (zejména žaludku a střev) a dýchacího 
systému. Kořen proskurníka použitý v přípravku 

Strava bohatá na sacharidy a životní styl s nedo-
statkem pohybu negativně ovlivňují složení mik-
robiomu ve střevě. Následkem je špatné trávení, 
či nesprávně fungující imunita. I většina civilizač-
ních chorob jako je vysoký tlak, cholesterol, nebo 
cukrovka II.typu je úzce spojena s nesprávným 
fungováním trávicího traktu a nerovnováhou 
přátelských a nepřátelských bakterií ve střevě. 
Užíváním speciálních druhů vlákniny dokážeme 
aktivně působit na svou imunitu, cholesterol 
a na zdraví trávicího traktu.

Modřínová vláknina

Psyllium

Akáciová vláknina

Jilm plavý

Proskurník lékařský

Proč je užívání vlákniny 
důležité?

Natura Biotika

Imunita Trávení Cholesterol

Jedinečný komplex pěti druhů 
rozpustných vláknin:

vytváří ochranný povlak na sliznici, čímž přináší 
úlevu od pocitů pálení, podráždění a vnitřního 
neklidu.

5 druhů aktivní vlákniny



Co vám přinese užívání Natura Biotika?

Nejvýznamnější vliv na podporu imunitních 
odpovědí organismu má v Natura Biotika 
modřínová vláknina. Její hlavní aktivní složkou 
jsou arabinogalaktany, které podporují růst 
dobrých bakterií (Bifidobacterium, Lactobacil-
lus acidophilus).

Modřínové arabinogalaktany mají imunomo-
dulační účinek, který se projevuje rychlejší 
odpovědí a lepší připraveností protilátek na  
patogeny, čímž se zvyšuje celková obra-
nyschopnost organismu.

Díky obsahu modřínové vlákniny má Natura 
Biotika prebiotické účinky, což má příznivý vliv 
na zdraví střevní mikroflóry. Smícháním Natura 
Biotika s vodou vzniká jemný gel, který působí 
na sliznici žaludku a střev jako hojivý balzám.  
Zároveň na sebe nabírá nestrávené zbytky  
potravy a pomáhá je vylučovat z těla ven.

Demulcentní (podráždění zklidňující) účinky jil-
mu a proskurníku mají hojivý účinek na sliznice 
těla (zejména v trávicím, močovém, dýchacím 
a reprodukčním systému).  Přinášejí úlevu od 
pálení, vnitřního neklidu, podráždění.

Psyllium v Natura Biotika má příznivý vliv na 
snižování cholesterolu v krvi. Pomáhá z těla 
vyloučit žlučové soli, čímž stimuluje tvorbu 
nových. Díky tomu dochází ke zvýšené spot-
řebě cholesterolu a tím i ke snižování hladin 
celkového a LDL cholesterolu.

Natura Biotika doporučujeme užívat i při léčbě 
antibiotiky nejlépe v kombinaci s kvalitními 
probiotiky. Jako účinné prebiotikum má přízni-
vý vliv na zdraví střevní mikroflóry.

Díky speciálnímu složení nemá užívání produk-
tu NATURA BIOTIKA žádné nepříjemné vedlejší 
účinky jako jsou bolesti břicha, nadýmání, či 
křeče.

Posilníte imunitu

Podpoříte zdraví  
žaludku a střev

Úleva pro sliznice

Pozitivní vliv  
na výši cholesterolu

Chráníte mikrobióm  
během užívání antibiotik

Bez vedlejších účinků

Návod na přípravu:
Jednu odměrku vlákniny rozmíchejte 
v 2dcl vlažné vody a vypijte. 

Vlákninu můžete přidat i do kaše, 
jogurtu nebo smoothie.Infolinka a poradna: 

+420 776 718 807

Více informácí na stránke:  
www.naturabiotika.cz

Během užívání Natura Biotika je důležité dodržovat dostatečný pitný režim. Vláknina má nava-
zující schopnosti a může snížit absorpci jiných léků. Proto ji doporučujeme užívat minimálně 
s 30 minutovým odstupem od jiných léků.

Doporučené dávkování: 

užívejte 1 odměrku 
(10ml) 2x denně


