Tudás. Tény. Tapasztalat.

Egyedülálló technológia, biztonságos
baktériumok
Az emberi bélflórát 400-500 féle baktériumtörzs alkotja. A legnagyobb mennyiségben
két baktériumtörzs: a Firmicutes (pl. Lactobacillusok) és a Bacteroides található meg.
Ezek mellett nagy mennyiségben vannak még jelen Proteobacteria (pl. E.coli) és Actinobacteria (pl. Bifidobaktériumok) törzsek is. Egyes kórállapotokban az intesztinális
mikrobiom diverzitása csökken, a baktériumok száma, aránya megváltozik.

Milyen állapotokban javasolnak
élőflórás készítményeket? (2):

,,A WHO az élőflórás készítmények adását egy elfogadott módnak tartja a bélflóra
károsodásának megelőzésére és helyreállítására (1).”

• IBD

A bélbaktériumok részt vesznek:
• a szénhidrátok, zsírok emésztésében,
• az ásványi anyagok felszívódásában,
• a rövid láncú zsírsavak termelésében (melyek közül a
butirát a colonocyták fő energiaforrása),
• vitaminok termelésben (B11-, B2-, B6-, B12-, K-vitamin),
• gyulladáscsökkentésben,
• immunmodulációban, immunregulációban
• az intesztinális barrier integritásának megőrzésében

• Hasmenés
• IBS
• Immunrendszer stimulálása
• Allergia
• Irradiációs colitis
• Vaginosis, vaginitis

A ProGastro 825 baktériumai 3 szinten hatnak a bélben (3):
• gátolják a patogének szaporodását, valamint a Clostridium
difficile toxin termelését (4),
• javítják a barrier funkciót (5), aktív metabolitokat termelnek,
• stimulálják a gyulladáscsökkentő citokinek termelését.
A ProGastro 825 9 féle baktériumtörzset tartalmaz.
Vizsgálatokban a több törzset tartalmazó készítmények
hatékonyabbnak bizonyultak az egymásra ható szinergista
hatás és a különböző törzsek eltérő tulajdonságai miatt (5).
A Winclove Bv. tudományos alapokra helyezi az egy terméken
belüli baktériumok minőségi és mennyiségi összeválogatását,
melyből megszületett többek között a ProGastro 825
élőflórát tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény.
A ProGastro 825 tejfehérje, laktóz és gluténmentes.

„Már a pohárban aktiválódó baktériumok.”
Milyen törzseket tartalmaz a ProGastro 825?
Bifidobacterium bifidum W23
Bifidobacterium lactis W51
Bifidobacterium lactis W52
Lactobacillus acidophilus W22
Lactobacillus paracasei W20
Lactobacillus plantarum W62
Lactobacillus salivarius W24
Lactococcus lactis W19

Tud

mányos eredmények:

In vivo pilot vizsgálat:
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Randomizált, kettősvak, placebokontrollált vizsgálat:
Randomizált, kettősvak, placebokontrollált vizsgálatban pauchitis-es betegeknél a ProGastro 825 8 hetes
használata után az emelkedett permeábilitás szignifikánsan csökkent, ami a bél barrier funkciójának javulását igazolja. A barrier javulása korrelál a mikrobiom diverzitásának növelésével ( 7).
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A tünetek csökkenése (%)

ProGastro 825 két hónapos használata után az
emelkedett széklet zonulin, Se alfa1 antitripszin és
CRP értékek a 8. hétre szignifikánsan csökkentek.
Ez igazolja a barrier funkció javulását (kizáró kritérium
volt többek közt az IBD és a savcsökkentő használata)(6).
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Nyílt pilot vizsgálat:

Crohn betegség

Obszervációs vizsgálat:
96 IBS-ben szenvedő beteg obszervációs vizsgálatában
a ProGastro 825 4 törzsét tartalmazó készítmény 2
hónapos használatát követően a széklet calprotectin
szint szignifikánsan csökkent, valamint a QOL teszt a
betegek 71%-ban mutatott szignifikáns javulást (9).

A tünetek csökkenése (%)
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60 IBD-ben szenvedő beteg bevonásával végzett nyílt pilot vizsgálatban 2 hónapos ProGastro 825 használat után
a QOL tesztek szignifikáns javulást mutattak (2. ábra) (8).
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2. ábra
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Biztonságos antibiotikum érzékenységű baktériumok!

Biztonságosság
A ProGastro 825 baktériumai az Europian
Food Safety Authority (EFSA) által kiadott
kritériumoknak megfelelnek, amit a
Qualified Presumption of Safty (QPS)
dokumentum igazol. Az EFSA kritériumai
szerint a ProGastro 825 baktériumai
antibiotikum érzékenységük alapján is
biztonsággal
használhatóak.

Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére. A ProGastro Kft. kizárja felelősségét az egészségügyi szakembereknek
szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes, változatos, kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.
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