
Probiotični mikroorganizmi Avita so naravna 
mešanica različnih probiotičnih bakterij. 
Narejeni so po ideji japonskega profesorja dr. 
Teruoja Higa, ki je skupaj fermentiral aerobne 
in anaerobne mikroorganizme. Na takšen 
način dobimo probiotike, ki odražajo stanje 
v zdravem črevesju, kjer v simbiozi bivajo 
mikroorganizmi, ki kisik porabljajo (aerobni) 
in mikroorganizmi, ki kisik proizvajajo (anae-
robne).  

Sestavine: voda, melasa (med vrenjem jo 
mikroorganizmi porabijo in spremenijo v 
desnosučno mlečno kislino), Saccharomyces 
cerevisiae, Streptococcus thermiphilus, Lac-
tobacillus (različni sevi), Lactococcus lactis, 
Leuconostoc mesenteroides, zdrobljeni riževi 
otrobi, sabljasti triplat. 

Ne vsebuje glutena, mleka, alkohola, jajc in 
soje. Proizveden je brez umetnih dodatkov, 
konzervansov, umetnih arom in ni gensko 
spremenjen. Končni izdelek je testiran na 
Shiga toksin-gen 1 in 2 (EHEC).

Povprečna vrednost v 60 ml (6 JŽ)

Aerobne probiotične  
bakterije

84 milijonov  
kolonijskih enot

Anaerobne probiotične  
bakterije

240 milijonov  
kolonijskih enot

Desnosučna mlečna  
kislina

204 mg

Povprečna vrednost v 100 ml v 60 ml

Energijska vrednost 29 kJ  
(6,8 kcal)

17,4 kJ 
(4,1kcal)

Maščobe < 0,1 g < 0,1 g
Ogljikovi hidrati 1,4 g 0,8 g
- od tega sladkorji 0,5 g 0,3 g
- beljakovine 0,3 g 0,2 g

Priporočena dnevna količina: 2  do 3 x 
dnevno 20 ml (2 JŽ), otroci od 3. leta starosti 
10 ml, čiste tekočine ali pomešane z vodo 
oziroma sokom. Pred uporabo dobro pretresi-
te. Zaužijte 5-30 minut pred obrokom.

Priporočene dnevne količine oziroma od-
merka se ne sme prekoračiti. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. Shranjujte nedoseg-
ljivo otrokom! 

Shranjevanje: Izdelek hranite na hladnem 
mestu, med transportom pa prenese tudi 
višje temperature. Odprt izdelek hranite v 
hladilniku in ga porabite v 4 tednih. Zaradi 
kopičenja ogljikovega dioksida lahko nastane 
rahel nadtlak v plastenki. Morebitne used-
line in beli kosmiči (kvasi) so neškodljivi in 
nastanejo zaradi naravnega vrenja. Zaradi 
proizvodnje (naravnega vrenja) lahko pride 
do razlik v okusu, barvi in številu bakterij.

Rok uporabe: Uporabno najmanj do datuma, 
označenega na embalaži.
Odprt izdelek porabite v 4 tednih.

Prodaja:
Energijski center d.o.o.                
Pod hrasti 69, SI-1000 Ljubljana
prodaja@avita.si 
www.avita.si

Proizvaja:
Käserei Plangger GmbH
Sebi 26, A-6342 Niederndorf

Probiotični  
mikroorganizmi
Prehransko dopolnilo z aerobnimi 
in anaerobnimi probiotičnimi 
bakterijami

Neto količina: 

1000 ml
• Tekoči probiotik, z aktivnimi probiotičnimi bakterijami.
• Narejen naravno (z vrenjem) in brez dodatkov.
• Brez mleka, glutena, jajc in soje.




