
BioBiotica® Kur
Innehållsdeklaration:

En dos av det biologiskt aktiva tillskottet (en kapsel) 
innehåller majsstöp extrakt, potatisstärkelse, sackaros 
(pulveriserat socker) 30 mg torkad odling av probiotiska 
mikroorganismer. 1:an Bacillus Subtilis – stam DSM 24613 
1x109 CFU/g. 2:an Bacillus Amyloliquefaciens – stam DSM 
24614 1x109 CFU/g. 3:an Bacillus Amyloliquefaciens – stam 
DSM 24615 1x109 CFU/g.

Beskrivning: 

Egenskaperna hos Bacillus Subtilis  och  Bacillus Amyloli-
quefaciens är att de reproducerar sig i huvudsakligen tjock-
tarmen där de producerar proteolytiska, amylolytiska och 
cellulolytiska enzymer; (Bacillus Subtilis producerar även 
mänskliga leukocyter, interferon alpha2) biologiskt aktiva 
ämnen som försvårar tillväxt och utveckling av patogen och 
opportunistisk microflora.   Tack vare denna process blir 
kompositionen i tarmfloran normal. Kolonisering rengör 
tarmväggen vilket främjar aktivt avlägsnande av toxiner. 
Biologiskt aktiva substanser och näringsämnen kan tas upp 
på en normal nivå. Vid intag av BioBiotica® blir processerna 
för metabolism, matsmältning samt näringsupptag nor-
maliserade. Man kan bli hård eller lös i magen men det är 
övergående.

Rekommendation och användning:

BioBiotica® rekommenderas som ett extra tillskott av goda 
bakterier för att förbättra mag-tarmfunktionen och åter-
ställa tarmfloran.

Dosering:

Kur 1:  5 kapslar per dag under 10 dagar. Uppehåll  i  10 dagar.

Kur 2:  5 kapslar / dag under 10 dagar. Uppehåll  i  10 dagar.

Kur 3:  5 kapslar per dag under 10 dagar. 

Tag gärna kapslarna i samband med måltid.  

Kosttillskott bör inte användas som ersättning 

för en varierad kost och hälsosam livsstil.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

Ät ej BioBiotica® om du är överkänslig mot något av inne-
hållsämnena. Om du är gravid eller ammar, rådgör med din 
läkare. BioBiotica® påverkar inte förmågan att köra bil eller 
utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Kosttill-
skott bör inte användas som ersättning för en varierad kost 
och hälsosam livsstil.

Förpackningar: 5 stycken blisterförpackningar  
med 10 kapslar (0.33g) i varje förpackning.

Förvaring: Förvaras torrt i rumstemperatur 
ej över + 30 grader samt oåtkomligt för små barn.

Utgångsdatum:  Se förpackningen,  
använd ej efter utgångsdatum.

Bipacksedel / BioBiotica®-familjen 

BioBiotica® Brus
Innehållsdeklaration:

Varje tablett innehåller E500 E330 50 mg torkad od-
ling av probiotiska mikroorganismer Bacillus Subtilis 
– stam DSM 24613, Bacillus Amyloliquefaciens DSM 
24614, Bacillus Amyloliquefaciens DSM 24615

Beskrivning:

Egenskaperna hos Bacillus Subtilis och Bacillus Amy-
loliquefaciens är att de reproducerar sig i huvudsakli-
gen tjocktarmen där de producerar mänskliga leuko-
cyter, interferon alpha2 proteolytiska, amylolytiska 
och cellulolytiska enzymer; biologiskt aktiva ämnen 
som försvårar tillväxt och utveckling av patogen och 
opportunistisk microflora.   Tack vare denna process 
blir kompositionen i tarmfloran normal. Kolonisering 
rengör tarmväggen vilket främjar aktivt avlägsnande 
av toxiner. Biologiskt aktiva substanser och närings-
ämnen kan tas upp på en normal nivå. Vid intag av 
BioBiotica® blir processerna för metabolism, mat-
smältning samt näringsupptag normaliserade. Man 
kan bli hård eller lös i magen men det är övergående.

Rekommendation  
och användning:

BioBiotica® rekommenderas som ett extra tillskott av 
goda bakterier för att förbättra mag-tarmfunktionen 
och återställa tarmfloran.

Dosering:

Den rekommenderade dosen är 1-3 tabletter per dag 
gärna i samband med måltider. Kosttillskott bör inte 

användas som ersättning för en varierad kost och 

hälsosam livsstil.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

Ät ej BioBiotica® om du är överkänslig mot något av 
innehållsämnena. Om du är gravid eller ammar, råd-
gör med din läkare. BioBiotica® påverkar inte förmå-
gan att köra bil eller utföra arbete som kräver skärpt 
uppmärksamhet. Kosttillskott bör inte användas som 
ersättning för en varierad kost och hälsosam livsstil.

Förpackning: 12 stycken pappers- 
förpackningar med 3 tabletter i varje.

Förvaring: Förvaras torrt i rumstemperatur  
ej över + 30grader samt oåtkomligt för små barn.

Utgångsdatum: Se förpackningen,  
använd ej efter utgångsdatum.

Goda bakterier för din hälsa.
www.BioBiotica®.com



BioBiotica® Nässpray
Innehållsdeklaration:

10 ml. Nässpray med bakteriestammen Bacillus 
Amyloliquefaciens DSM 24614, med metaboliska 
hjälpämnen.

Beskrivning:

Egenskaperna hos Bacillus Amyloliquefaciens är att 
de verkar avsvällande, skyddar mot allergener, åter-
uppbygger och normaliserar slemhinnans förmåga 
att försvåra utveckling av virus och bakterier.  

Rekommendation  
och användning:

2-3 sprayningar i vardera näsborre 4-6 gånger per 
dag. Vid allergiska besvär ej mindre än 7 dagar i 
följd för bästa effekt. Kan användas regelbundet, 
innehåller inga skadliga ämnen.

Förvaring: Förvaras i 0-10° gärna i kylskåp 
samt oåtkomligt för små barn.

Utgångsdatum: Se förpackningen,  
använd ej efter utgångsdatum.

Tillverkare:

Scientific & Production Company
Koltsovo Novosibirsk Ru.

Tel: +7 383 3253007

Distributör Skandinavien:

BioBiotica AB
Toringsgatan 4

703 67 Örebro, Sweden.

Kontakt:

Telefon: 0733-480080
Mail: info@BioBiotica.com

Goda bakterier för din hälsa.
www.BioBiotica®.com

BioBiotica®
Innehållsdeklaration:

En dos av det biologiskt aktiva tillskottet (en kapsel) 
innehåller majsstöp extrakt, potatisstärkelse, sackaros 
(pulveriserat socker) 30 mg torkad odling av probiotiska 
mikroorganismer Bacillus Subtilis – stam DSM 24613 
1x109 CFU/g

Beskrivning:

Egenskaperna hos Bacillus Subtilis är att de reproduce-
rar sig i huvudsakligen tjocktarmen där de producerar 
mänskliga leukocyter, interferon alpha2 proteolytiska, 
amylolytiska och cellulolytiska enzymer; biologiskt aktiva 
ämnen som försvårar tillväxt och utveckling av patogen och 
opportunistisk microflora. Tack vare denna process blir 
kompositionen i tarmfloran normal. Kolonisering rengör 
tarmväggen vilket främjar aktivt avlägsnande av toxiner. 
Biologiskt aktiva substanser och näringsämnen kan tas 
upp på en normal nivå. Vid intag av BioBiotica® blir proces-
serna för metabolism, matsmältning samt näringsupptag 
normaliserade. Man kan bli hård eller lös i magen men det 
är övergående.

Rekommendation 
och användning:

BioBiotica® rekommenderas som ett extra tillskott av goda 
bakterier för att förbättra mag-tarmfunktionen och åter-
ställa tarmfloran.

Dosering:

Den rekommenderade dosen är 2-5 kapslar per dag gärna 
i samband med måltider. Vid besvär kan dosen ökas 
till 10 kapslar per dag under 10 dagar. Kosttillskott bör 

inte användas som ersättning för en varierad kost och 

hälsosam livsstil.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

Ät ej BioBiotica® om du är överkänslig mot något av inne-
hållsämnena. Om du är gravid eller ammar, rådgör med din 
läkare. BioBiotica® påverkar inte förmågan att köra bil el-
ler utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Kost-
tillskott bör inte användas som ersättning för en varierad 
kost och hälsosam livsstil.

Förpackning: 5 stycken blisterförpackningar  
med 10 kapslar (0.33g) i varje.

Förvaring: Förvaras torrt i rumstemperatur  
ej över + 30grader samt oåtkomligt för små barn.

Utgångsdatum: Se förpackningen,  
använd ej efter utgångsdatum.

Bipacksedel / BioBiotica®-familjen 


