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Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yapılmıştır. Lipozom ve Yerli Probiyotik Araştırma ve Üretim Merkezi



PROBİOTİK & PREBİOTİK MAYA

                       ’un her bir şase-
sinde bulunan 10 milyar CFU 
canlı probiyotik bakteriler, 
Preobio’nun geliştirdiği çift 
kapsülasyon teknolojisi ile; mide 
asidine ve sindirim enzimlerine 
dayanabildikleri ve bağırsaklara 
canlı olarak ulaşabildikleri için 
benzersizdirler.

Sağlıklı
Yaşam

Endüstriyel yoğurt ve mayalı ürünlerde sütün pastörize edilmesi, raf ömrü uzasın 
diye ilave edilen koruyucular, tükettiğimiz ambalajlı süt ürünlerinin 
probiyotik etkisini azaltmaktadır.                         Probiyotik Yoğurt Mayası 
kullanarak kendi geleneksel yoğurdunuzu kendiniz yapabilirsiniz!
                        vegan diyetine uygundur. Hindistan cevizi sütü, soya sütü, badem 
sütü gibi bitkisel sütler ile tamamen vegan yoğurt mayalayabilirsiniz!

Probiyotik Deposu

Preobio olarak ürünlerimizde 
kullandığımız probiyotik türlerin 
tamamını Türkiye’de ilk defa kendi 
coğrafyamızdan izole ettik. 
Binlerce yıldır bizlerle aynı toprak-
larda yaşayan probiyotiklerin, 
bağırsaklarımıza en adapte 
probiyotikler olduğuna ve bu
uyumun ithal bakterilere 
oranla konakçıya daha 
faydalı olduğuna inanıyoruz. 

Yoğurt Mayası

   Aktif Madde                                                    Şase
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus    2 x 109 cfu
Streptococcus thermophilus                            6 x 109 cfu
Lactobacillus asidophilus                                 2 x 109 cfu
Toplam                                                            10 x 109 cfu



Yapılan çalışmalarda L. acidophilus prebi-
yotik lif ile kullanıldığında yoğurdun, koles-
terol seviyelerini sıradan yoğurttan % 7'ye 
kadar daha fazla düşürdüğünü göster-
miştir.

Farklı 12 çalışma, probiyotiklerin gezgin 
ishalini önlemede etkili olduğunu ve Lacto-
bacillus acidophilus'un bunu yapmada en 
etkili probiyotik olduğunu buldu.
L. acidophilus probiyotikler, karın ağrısı ve 
şişkinlik gibi IBS semptomlarını iyileştirir.
Probiyotik bir destek olarak L. acidophilus, 
vajinoz ve vulvovajinal kandidiyaz gibi 
vajinal bozuklukların önlenmesinde fay-
dalıdır.

L. acidophilus tek başına ve diğer probiyo-
tiklerle kombinasyon halinde, özellikle 
çocuklarda soğuk algınlığı semptomlarını 
azaltır.

L. acidophilus probiyotikler belirli alerjilerin 
de semptomlarını azaltır.

Lactobacillus bulgaricus, sütten  
yoğurt yapmak için kullanılan birkaç 
bakteri türünden biridir. Bakteri sütte 
beslenerek laktik asit fermantasyonu 
yapar ve onu yoğurda dönüştürür. 
Enzimleriyle laktozu basit şekerlere 
parçalar. Ayrıca Lactobacillus bulgari-
cus fermantasyon yaparken yoğurda 
kokusunu veren asetaldehit sentezler. 
Preobio olarak kendi coğrafyamızdan 
izole ettiğimiz Lactobacillus Bulgaricus 
evde mayalayacağınız geleneksel 
yoğurdumuzun lezzet ve kokusunu 
oluşturur. S. thermophilus  de sütten 
yoğurt yapmak için kullanılan maya 
grubu bakteridir. Süt şekeri olan
laktozu laktik aside dönüştürür. Laktik 
asitteki artış sütü yoğurdun jel benzeri 
yapı özelliğine dönüştürür. Yine 
coğrafyamızdan izole ettiğimiz 
S. thermophilus  geleneksel yoğurdu-
muzun kıvamını oluşturur.
Probiyotik maya içeriğinde bulunan 
Lactobacillus acidophilus ise probiyotik 
grubu bakteridir.

                        Probiyotik Yoğurt mayasında kullanılan bakteriler özellikle 
seçilmiş maya ve probiyotik grubu türlerdir.

Karın Ağrısı Ve
Şişkinliğe Son



Sporda beslenmenin önemi 
bilinmekte olup; aslında önemli olan 
ne ile beslendiğiniz değil bağırsak-
larınızın neyi, ne kadar emdiğidir.
Bağırsak sağlığının doğal dengesini 
kaybetmesiyle bağırsak florası 
bozulabilir. Floranın bozulması, 
sporcular için sindirim ve besinlerin
emilmesi sorunları demektir. Sadece bu da 
değil, sporcular yoğun egzersiz sırasında 
vücutlarına yükledikleri stres nedeniyle daha 
yüksek bağırsak sorunları riski yaşarlar.

Zayıflamaya Yardımcı
Yoğurt Mayası

                 , içerdiği probiyotik türlerden 
gelen enzimatik aktivite ile sindirim 
sisteminizde çalışarak hem besinlerden 
biyoyararlanımı arttırır hem de arta 
kalarak depolanmaya eğilimli kalori 
fazlalıklarının giderilmesine yardımcı 
olur. Preofit; enerjik, güçlü ve zinde 
olmanızın yanı sıra formda kalmanıza 
destek olur. Gelenekten gelen şifa ile ilk 
günden itibaren gücü yanınızda hisse-
deceksiniz. 

Glüten
İçermez

Sinerjik etkiye sahip patentli inülin Orafti®Synergy1, bağırsaklarda kalsiyum emili-
mini %20 artırır. Kolestrolün dengelenmesine yardımcı olur.
                  ’in her bir şasesinde bulunan 10 milyar CFU canlı probiyotik bakteriler, 
Preobio’nun geliştirdiği çift enkapsülasyon teknolojisi ile; mide asidine ve sindirim 
enzimlerine dayanabildikleri ve bağırsağınıza canlı olarak ulaşabildikleri için benzer-
sizdirler.

Günlük Kalsiyum Emilimini %20 Artırır

  Aktif Madde                          Şase             Aktif Madde                            Şase
Lactobacillus bulgaricus        1 x 109 cfu     Lactobacillus fermentum      1 x 109 cfu
Lactobacillus gasseri             1 x 109 cfu     Lactobacillus reuteri              1 x 109 cfu
Lactobacillus rhamnosus       1 x 109 cfu     Lactobacillus casei                5 x 108 cfu
Lactobacillus plantarum        5 x 108 cfu    Lactobacillus acidophylus     5 x 108 cfu
Lactobacillus paracasei         5 x 108 cfu    Lactococcus lactis                 5 x 108 cfu
Bifidobacterium animals        5 x 108 cfu    Bifidobacterium longum       5 x 108 cfu
Bifidobacterium bifidum        5 x 108 cfu    Bifidobacterium breve           5 x 108 cfu
Streptococcus thermophilus  5 x 108 cfu    Toplam                                   10 x 109 cfu
                                                                    Orafti®Synergy1



Önemli miktarda göbek yağı olan 210 
kişinin izlendiği bir çalışmada 12 hafta 
boyunca Lactobacillus gasseri alan 
katılımcıların vücut ağırlığında, organ-
ların etrafındaki yağlarda, vücut kitle 
indeksinde, bel çevresinde ve kalça 
çevresinde azalmalar gözlemlendi. 
Göbek yağı %8,5 oranında azaldı. 
Probiyotik alımını bırakan kullanıcıların 
4 hafta içinde karın yağlarını tekrar 
kazandığı gözlemlendi.
Bir başka çalışmada 3 ay boyunca 
günlük Lactococcus lactis alan 135 aşırı 
kilolu katılımcı gözlemlendi ve plasebo 
alan gruba kıyasla daha fazla yağ 
kaybettiği belirlendi. Yağ kaybı özellikle 
kadınlarda daha belirgindi.                
                  vegan diyetine uygundur, 
glüten içermez.

                  içeriğinde bulunan probiyotik bak-
terilerden özellikle Lactobacillus ailesinden 
türler; kilo kaybına, göbek yağının eritilmesine 
ve kilo kontrolüne yardımcı olur.
Bir çalışmada, 6 hafta boyunca içeriğinde 
Lactobacillus fermentum olan yoğurt tüketi-
minde vücut yağının %4 oranında azaldığı 
tespit edilmiştir.
125 aşırı kilolu katılımcının katıldığı başka bir 
çalışmada, 3 ay boyunca Lactobacillus rham-
nosus tüketen grubun plasebo grubuna kıyas-
la %50 daha fazla kilo verdiği görülmüştür. 
Çalışmanın kilo koruma aşamasında ise 
plasebo grubu kilosunu korurken denek grup 
kilo vermeye devam etmiştir.
Bugüne kadar incelenen tüm probiyotik bak-
teriler arasında Lactobacillus gasseri kilo 
kaybı konusunda en etkili tür olarak 
belirlenmiştir. 

                , dök ye şeklinde kullanıldığı gibi mayalama yöntemiyle de tüketilebilir. 1 lt 
süt için kullanım talimatının “mayalama yöntemi ile tüketim” kısmında yazan şekilde, 
bir şasede bulunan 10 milyar probiyotik bakteri miktarını trilyonlara çıkartabilirsiniz. 

Vegan
Diyetine Uygundur



                 , 6. Aydan itibaren 
bebeklerde ve çocuklarda, anne 
sütünde bulunan probiyotik ve 
prebiyotiklerin alımının devam 
etmesi için önerilen yoğurt ma-
yasıdır. Bebek ve çocukların 
bağışıklık sistemlerinin gelişmesi, 
bağırsak mikrobiyotasının 
dengelenmesi ve özellikle salgın 
hastalıklara karşı korunmasında 
yardımcı olur. Hamile ve emziren 
annelerin tüketmesi de tavsiye 
edilmektedir.

Çocuklarımız
İçin

                  ’in her bir şasesinde bulunan 10 milyar CFU canlı probiyotik bakteriler, 
Preobio’nun geliştirdiği çift enkapsülasyon teknolojisi ile; mide asidine ve sindirim 
enzimlerine dayanabildikleri ve bağırsaklara canlı olarak ulaşabildikleri için ben-
zersizdirler.

Probiyotik Deposu

Anne sütünde bulunan probiyotik 
türler Preo Kids ile sofralarınıza 
geliyor. Gelişme çağında
Probiyotik Yoğurt tüketen çocuklar 
ömür boyu güçlü bağışıklık ile 
sağlıklı nesiller haline geliyor.

6. Aydan İtibaren Probiyotik Çocuk

Yoğurt Mayası

 Etkin Madde                                                                   Şase
Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus                  1 x 109 cfu
Streptococcus thermophilus                                          1 x 109 cfu
Lactobacillus asidophilus                                               1 x 109 cfu
Lactobacillus casei                                                         1 x 109 cfu
Bifidobacterium infantis                                                4 x 109 cfu
Bifidobacterium bifidum                                                1 x 109 cfu
Bifidobacterium longum                                                1 x 109 cfu
Toplam                                                                          10 x 109 cfu

PROBİOTİK & PREBİOTİK MAYA



Yeni doğan bebeklerin bağırsak mikrobiy
tası oluşurken bu etkileşim çok önemlidir. 
Sezaryen doğumlardan sonra bebeklerde 
sıkça görülen gaz sancısı ve sindirim 
sorunlarının temel nedeni bağırsak mikro-
biyotasının tam gelişememesidir. 
                  6. Aydan itibaren bebeklerin 
bağırsak mikrobiyotasının gelişiminde 
olmazsa olmaz öneme sahiptir. Emziren 
annelerin kullanması da tavsiye edilir.

Lactobacillus casei antimikrobiyel , antidi-
yareik  ve antimutajenik etkisinin kanıt-
lanmasıyla probiyotik olarak dikkat çek-
miştir.                   içeriğinde de bulunan 
suş, çocuklar üzerinde sağlığı destekleyici 
etkiye sahiptir.

Sosyal Sorumluluk

Bilimsel danışmanlarımız, Sfa Ar-Ge labo-
ratuvarları ve Tübitak Mam ortaklığı ile 
yürütülen çalışmalar, probiyotiklerin otizm 
üzerinde olumlu etkisi olabileceğini 
gösterdi. Devam eden çalışmalarımız 
kapsamında; Preobio olarak her ay 300 
otizmli çocuğumuza                   Probiyotik 
Yoğurt mayası desteği veriyor, sonuçlarını 
takip ediyoruz. Otizmle mücadelede 
probiyotik takviyesi ile gelecek nesilleri-
mizin yanındayız.

Türkiye’nin ilk ve tek probiyotik araştır-
ma merkezi Lipro ile Tübitak Mam 
ortak çalışmalarındaki ön sonuçlara 
göre                   içeriğinde bulunan 
probiyotiklerin çocuklarda öğrenme 
kolaylığı sağladığı ve odaklanmayı 
arttırdığı gösterilmiştir.

Probiyotikler, sağlıklı bebeklerde ve 
çocuklarda akut kabızlığı, kolik ve asit 
reflüyü hafifletmeye yardımcı olur. 
Ayrıca antibiyotik kullanan çocuklarda 
ikincil enfeksiyonları ve ishali 
önlemeye etkilidir. Probiyotikler, bazı 
çocuklarda egzama ve alerjileri önle-
meye bile yardımcı olabilir.

                  Probiyotik Yoğurt Mayası 
içeriğinde yoğurt bakterileri yanı sıra 
çocuklar için etkili probiyotik türler 
kullanılmıştır.

Sezaryen Doğumda

Yetişkin kadınlarda en yoğun probiyo-
tik bakterinin yaşadığı organlardan biri 
de vajina ve doğum kanalıdır. Doğum 
esnasında bebek, doğum kanalında ve 
vajinada bulunan probiyotik basiller ile 
etkileşime girer. 

Otizmle Mücadelede
Probiyotik Takviyesi

o-



Yüzyıllardır sofralarımızdan eksik 
olmayan kefir, gelenekten gelen şifa 
sloganıyla artık sizin de sofranızda. 
Her gün iki porsiyon (400 ml) tüke-
terek sindirim sisteminizi ve bağışıklık 
sisteminizi güçlendirerek virüs veya 
patojen bakterilerin neden olduğu 
enfeksiyon ve salgın hastalıklara
karşı direncinizi arttırır. Gelenekten gelen şifa 
ile ilk günden itibaren gücü yanınızda hissede-
ceksiniz.

Kefir Mayası

                  , binlerce yıldır bu 
coğrafyada yaşayan yerli probiyo-
tik mikroorganizmalar içerir.        
                  Probiyotik Kefir Mayası 
ile mayalanan kefir, tamamen kat-
kısız, geleneksel kefir olacaktır. Aynı 
zamanda enkapsülasyon teknolojisi 
ile beraber düşünüldüğünde probi-
yotik fayda, endüstriyel kefirlere 
göre çok daha fazla olacaktır.

Kusursuz
Kıvam ve
Lezzet

Günde 1 su bardağı kefir tüketildiğinde günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacının 
%20'si, B2 vitamininin %19'u, B12 vitaminin %14'ü ve magnezyum ihtiyacının %5'i 
karşılanabilir. 
                 ’in her bir şasesinde bulunan 10 milyar CFU canlı probiyotik bakteriler, 
Preobio’nun geliştirdiği çift enkapsülasyon teknolojisi ile; mide asidine ve sindirim 
enzimlerine dayanabildikleri ve bağırsaklara canlı olarak ulaşabildikleri için ben-
zersizdirler.

Stresi Azaltır, Sakinleştirir

 Etkin Madde                                          Şase               Etkin Madde                                               Şase
L. delbrueckii ssp bulgaricus                1 x 109 cfu       Lactobacillus kefiri                                     1 x 109 cfu
Lactobacillus brevis                              1 x 109 cfu       Lactobacillus reuteri                                  1 x 109 cfu
Lactobacillus helveticus                       1 x 109 cfu       Lactobacillus casei                                    5 x 108 cfu
Lactobacillus plantarum                      5 x 108 cfu       Lactobacillus acidophylus                         5 x 108 cfu
Lactobacillus salivarius                        5 x 108 cfu      Lactococcus lactis                                     5 x 108 cfu
Bifidobacterium animals                      5 x 108 cfu      Bifidobacterium longum                           5 x 108 cfu
Bifidobacterium adolescentis              5 x 108 cfu      Streptococcus thermophilus                     5 x 108 cfu
 Pediococcus cerevisiae                       5 x 108 cfu      Toplam                                                     10 x 109 cfu

PROBİOTİK & PREBİOTİK MAYA



uykusuzluk problemlerini %60, depresyonu 
%50 ve yüksek tansiyonu %30 oranında 
iyileştirdiği saptanmıştır. Kefirin faydaları 
arasında antikanserojen etkinin de yer 
aldığı düşünülür. DNA hasarlanması ve 
mutasyona bağlı olarak kanser hücrelerinin 
oluşumunda rol oynayan bazı enzimlerin 
aktivitelerini azalttığı, asiditeyi artırarak, yağ 
asitlerinin üretimini arttırdığı ve apopitoz 
olarak bilinen hücre ölümünü hızlandırarak, 
kanser oluşumunu engellediği düşünülür. 
Yapılan bir diğer sınırlı çalışmaya göre 
kefirin kan şekerini düzenlediği ve gıda 
alerjilerini önlediği görülmüştür. IgE ve IgG1 
yanıtının baskılanmasına neden olan kefirin, 
gıda alerjilerinin yanı sıra astım ve atopik 
dermatit gibi alerjik hastalıklar üzerinde 
olumlu etki yaptığı düşünülür. Bu gibi 
yapılan araştırmalar neticesinde kan 
basıncı, sindirim sistemi ve laktoz intoleransı 
gibi problemlerin de düzenli kefir tüketimi ile 
azaldığı ortaya konmuştur. Bağışıklık sistemi 
üzerinde olumlu etki yaptığını gösteren 
sınırlı çalışmaların yanı sıra bazı patojen 
bakterilere karşı antibakteriyel etki göster-
diği de saptanmıştır. Sütte yer alan tüm 
besin maddelerini içeren kefir ayrıca vücut 
için gerekli olan amino asit ve yağ asitlerini 
de içerir. Günde 1 su bardağı kefir tüketil-
diğinde günlük kalsiyum ve fosfor 
ihtiyacının %20'si, B2 vitamininin %19'u, B12 
vitaminin %14'ü ve magnezyum ihtiyacının 
%5'i karşılanabilir. 

Böylece ortaya çıkan ürün biyokoruyucu etki 
kazanır. Gıda güvenliğinin iyileşmesini 
sağlayan bu dönüşüm aynı zamanda toksik 
bileşenlerin parçalanmasına yol açarak 
antioksidan ve antimikrobiyal bileşik üretimini 
sağlar. Biyoaktif bileşenler ile takviye edilen 
süt, daha sağlıklı bir besine yani kefire 
dönüşür. Yapılan çalışmalar fermente prebiyo-
tik ve probiyotik özellikli süt ürünlerinin insan 
sağlığı üzerindeki olumlu etkisini kanıtlamıştır. 
Geçmişte özellikle Rusya'da tüberküloz başta 
olmak üzere kanser ve alerjik hastalıkların 
tedavisinde kullanılan kefirin, günümüzde 
mide ve pankreas organlarının salgılarını 
artırdığı bilinmektedir. Esansiyel asitlerden 
triptofan, kalsiyum ve magnezyum mineralleri 
bakımından da zengin olması nedeniyle kefir, 
sinir sisteminin rahatlatılmasında etkin rol 
oynar. Günlük olarak tüketildiğinde metaboliz-
ma üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu    
bilinen kefirin aynı zamanda karaciğer ve 
böbrek fonksiyonları üzerinde olumlu etkisi 
olduğu görülmüştür. İçeriğindeki yoğun mikro-
organizmalar ve probiyotik özelliğiyle bağır-
sak florasının düzenlenmesinde de önemli bir 
rol oynar. Bağırsaklarda var olan faydalı 
bakterilerin beslenmesi için besin görevi gören 
prebyotiklerin yanı sıra bağırsak florasını ve 
mikroorganizma çeşitliliğini sağlayan probiyo-
tikler de bağırsaklar için oldukça faydalıdır.  
Yapılan bir araştırmaya göre kefirin düzenli 
olarak 6 ile 9 ay boyunca tüketilmesi duru-
munda, bağırsak bozukluklarını  %99, 

Sütün, Preobio’nun yerli saf probiyotik kefir bakterileri ile fermente edilmesi ya da farklı 
bir deyişle mayalanması ile elde edilen ürünün içeriğindeki mikroorganizmalar, biyoaktif 
maddeler ve enzimler üretir. Yapılan fermantasyon işlemi sırasında mikroorganizmalar, 
ham maddenin kimyasal yapısını dönüştürerek besin bulunabilirliğini arttırırlar. 

Sindirim
Sistemini Düzenler



Uzun ve
Sağlıklı Ömür

Preo C Plus’ın her bir şasesinde bulunan 10 milyar CFU probiyotik bakteri, 
Preobio’nun geliştirdiği çift kapsülasyon teknolojisiyle mide asidinden ve sindirim 
enzimlerinden zarar görmeden bağırsaklara canlı olarak ulaşabilirler. Çok çeşitli 
faydaları olan probiyotiklerin bağışıklığı arttırmaya, kolesterolü düşürmeye, 
sızıntılı bağırsak semptomlarını iyileştirmeye, iltihabı azaltmaya, HIV gibi viral 
enfeksiyonların semptomlarını hafifletmeye, alerjik reaksiyonları önlemeye ve 
anemiyi azaltmaya yardımcı olduğu bilimsel çalışmalarca ortaya konulmuştur. 

Güçlü Antioksidan

Vücudumuzda birlikte yaşadığımız 
mikroorganizma sayısının, tüm 
vücudu oluşturan hücre sayısından 
fazla olduğu uzun süredir 
bilinmektedir. Bu mikroorganizmaların 
ise en yoğun kolonizasyonu 
gastrointestinal sistemde yani 
bağırsaklarımızdadır. 

VİTAMİN C İÇEREN
Probiyotik Deposu

PROBIYOTIK & PREBIYOTIK C VITAMINI
2000MG
PLUS+

       Etken Bileşen                                                               1 Şase                        Etken Bileşen                                                           1 Şase
Orafti®Synergy1 (İnülin)                                              1060 mg                          Beneo Palatinose                                                   690 mg
Vitamin C (L-Askorbik asit)125 BRD                          100 mg                                Lactobacillus gasseri                         1,5 x 109 **Kob/gün (CFU**) 
Lactobacillus reuteri   1,5 x 109 **Kob/gün(CFU**)     Lactobacillus rhamnosus               1 x 109 **Kob/gün (CFU**) 
Lactobacillus paracasei   1 x 109 **Kob/gün (CFU**)       Lactobacillus bulgaricus                  1 x 109 **Kob/gün (CFU**)  
Lactobacillus fermentum                          1 x 109 **Kob/gün (CFU**)       Bi�dobacterium animals                 1 x 109 **Kob/gün (CFU**)  
Bi�dobacterium longum                           1 x 109 **Kob/gün (CFU**)       Lactobacillus casei              1 x 108 **Kob/gün (CFU**)  
Lactobacillus plantarum                           1 x 108 **Kob/gün (CFU**)       Lactobacillus acidophylus               1 x 107 **Kob/gün (CFU**) 
Lactococcus lactis                                       1 x 107 **Kob/gün (CFU**)       Bi�dobacterium bi�dum                 1 x 107 **Kob/gün (CFU**) 
Bi�dobacterium breve  1 x 107 **Kob/gün (CFU**)       Streptococcus thermophilus          1 x 107 **Kob/gün (CFU**) 
                                                                                                                                    Toplam                                                                     2000 mg  



Preo C Plus her şasesinde 10 milyar 
CFU probiyotik bakteriye ek olarak, 
100 mg C vitamini (ester C), patentli 
inülin Orafti Synergy ve Beneo 
Palatinose içerir. 

İnülin kandaki şeker seviyesinin denge-
lenmesine ve kalsiyum emilimini 
arttırmaya yardımcı olur, palatinose’un 
ise enerji salınımı ve yağ 
metabolizması üzerinde olumlu etkileri, 
çeşitli araştırmalar sonucu ortaya 
çıkmıştır. 

Preo C Plus Laktoz ve Gluten gibi aler-
jen maddeler içermez. Vegan beslen-
meye uygundur. 

C vitamini, insan vücudunda kaslar, kemikler 
ve kıkırdaklar gibi hemen tüm dokuların 
oluşturulması için ihtiyaç duyulan ve çeşitli 
yaralanmalardan sonraki iyileşme süreci 
açısından da büyük bir öneme sahip olan 
vitamin türüdür. Serbest radikaller olarak 
adlandırılan zararlı moleküllere karşı antioksi-
dan görevi de yapan C vitamini, besinlerden 
alınan demirin sindirim sistemi tarafından 
emilmesine ve vücutta depolanmasına da 
yardımcı olur. İnsan vücudu kendiliğinden C 
vitamini üretemediği için beslenme aracılığıyla 
vücuda almak gereklidir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetişkin bireyle-
rde günlük C vitamini ihtiyacını ortalama 75 ila 
90 mg olarak belirlemiştir. 

Probiyotik Varsa
Hayat Var!



 Etkin Madde                                           Şase
Lactobacillus asidophilus                       1 x 109 cfu
Lactobacillus helveticus                         1 x 109 cfu
Lactobacillus plantarum                        2 x 109 cfu
Bifidobacterium infantis                        2 x 109 cfu
Bifidobacterium bifidum                        2 x 109 cfu
Bifidobacterium longum                       2 x 109 cfu
Toplam                                                  10 x 109 cfu
 Prebiotik inülin (Beneo Orafti Sipx)

Uzun ve
Sağlıklı Ömür

Enkapsülasyon teknolojisi ile kapsül içine alınan probiyotikler, sindirim sisteminde 
tahribata uğramadan bağırsaklara canlı olarak ulaşır. Böylece maksimum probi-
yotik fayda elde edilir. Evcil hayvan dostlarımızın mamalarına karıştırarak günlük 
tüketimi sağlanır. Tat ve kokusu mama ile eşdeğerdir.
Kedi ve köpekler için günde iki defa 1 tatlı kaşığı verilmesi önerilir.

%100 Türkiye’nin Probiyotiği

İlk defa Türkiye coğrafyasından 
izole edilmiş, SFA Ar-Ge ve TÜBİ-
TAK MAM işbirliği ile nitelendirilmiş 
probiyotik ata bakterileri harman-
layıp en sevimli dostlarımız için 
kullanımınıza sunduk. İçerisindeki 
probiyotikler hayvan dostlarımızın 
sindirim sistemini dengelerken
güçlü bir bağışıklık sisteminin 
oluşmasına da yardımcı olur. 

Evcil Hayvan
Probiyotik Mayası

PROBİOTİK & PREBİOTİK MAYA



uykusuzluk problemlerini %60, depresyonu 
%50 ve yüksek tansiyonu %30 oranında 
iyileştirdiği saptanmıştır. Kefirin faydaları 
arasında antikanserojen etkinin de yer 
aldığı düşünülür. DNA hasarlanması ve 
mutasyona bağlı olarak kanser hücrelerinin 
oluşumunda rol oynayan bazı enzimlerin 
aktivitelerini azalttığı, asiditeyi artırarak, yağ 
asitlerinin üretimini arttırdığı ve apopitoz 
olarak bilinen hücre ölümünü hızlandırarak, 
kanser oluşumunu engellediği düşünülür. 
Yapılan bir diğer sınırlı çalışmaya göre 
kefirin kan şekerini düzenlediği ve gıda 
alerjilerini önlediği görülmüştür. IgE ve IgG1 
yanıtının baskılanmasına neden olan kefirin, 
gıda alerjilerinin yanı sıra astım ve atopik 
dermatit gibi alerjik hastalıklar üzerinde 
olumlu etki yaptığı düşünülür. Bu gibi 
yapılan araştırmalar neticesinde kan 
basıncı, sindirim sistemi ve laktoz intoleransı 
gibi problemlerin de düzenli kefir tüketimi ile 
azaldığı ortaya konmuştur. Bağışıklık sistemi 
üzerinde olumlu etki yaptığını gösteren 
sınırlı çalışmaların yanı sıra bazı patojen 
bakterilere karşı antibakteriyel etki göster-
diği de saptanmıştır. Sütte yer alan tüm 
besin maddelerini içeren kefir ayrıca vücut 
için gerekli olan amino asit ve yağ asitlerini 
de içerir. Günde 1 su bardağı kefir tüketil-
diğinde günlük kalsiyum ve fosfor 
ihtiyacının %20'si, B2 vitamininin %19'u, B12 
vitaminin %14'ü ve magnezyum ihtiyacının 
%5'i karşılanabilir. 

•İshalin ve antibiyotik ishalinin önlenmesine 
yardımcı olur.

•Bağırsak geçirgenliğini dengeleyerek yem-
lerden elde edilen biyoyararlanımın artmas-
ına destek olur

•Evcil hayvanların stres döneminde (yem 
geçişi, aşı, tedavi v.s) daha dirençli olmasına 
yardımcı olur

•Timpani (şişkinlik) riskini azaltır

•Deri ve tüy kalitesinde artış sağlar

•Alerji, zehirlenme gibi durumların tedavisine 
yardımcı olur

•Mide-Bağırsak gelişimini destekleyerek 
evcil hayvanınızın kuru yeme erken geçme-
sine yardımcı olur ve büyümeyi destekler.

•Kedilerde sık görülen böbrek yetme-
zliğinin engellenmesine yardımcı olur.

•Tüm evcil hayvanlarda metabo-
lizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

•Hastalıkların iyileşmesini hızlandırır.

•Evcil hayvanların öğrenmesinde 
kolaylık sağlar.

•Yaraların daha çabuk iyileşmesine 
yardımcı olur.

•Hastalıklara karşı direnç kazanılması-
na yardımcı olur.

•Evcil hayvan dostlarımızın daha uzun 
ömürlü olmasını sağlar.

Probiyotik lzolasyon Bölgesi l Orta Karadeniz, güney uç rakım 710 m, Doğu 
Anadolu rakım 1300 m, İç Ege rakım 900 m 

Daha Parlak ve
Dökülmeyen Tüyler



Tamamen Türkiye Coğrafyasından
Elde Edilmiş 10 Milyar Yararlı 

Probiyotik Bakteri İçerir.

Bağışıklığınızı
Güçlendirin


