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Multiflor Probiotica 
 

Van der Pigge Multiflor Probiotica bevat 16 verschillende bacteriestammen met een grote diversiteit aan 

individuele eigenschappen. De stammen zijn zorgvuldig geselecteerd op zuur- en galresistentie. Hierdoor 

maken ze een veel grotere kans om de reis van mond tot darm te overleven. Elke capsule bevat minimaal 4 

miljard levensvatbare kiemen (gegarandeerd tot het einde van de houdbaarheidstermijn).  

 

De eigenschappen van onze probiotica  

• 16 geïdentificeerde stammen (controle op genetische afdruk) 

• aangetoonde levensvatbaarheid 

• vrij van zuivel en lactose 

 

De capsules zijn verpakt in een donkere glazen pot die optimaal beschermt tegen de invloed van licht, vocht 

en zuurstof.  

Productcategorie 

Voedingssupplementen 

Bacteriepreparaat 

 

Inhoud 

60 vegetarische capsules 

 

Ingrediënten 

Bacterieculturen, Rijstebloem (vulstof), HMPC (vegetarische capsule), Nu-flow® natuurlijk rijstconcentraat 

(anti-klontermiddel).  

 

Geschikt voor vegetariërs en veganisten. 

 

Samenstelling per dagelijkse dosering (1 vegetarische capsule)  

Bacteriemix met 16 stammen (10 miljard KVE*/gram) 400 mg. Bevat circa 4 miljard bacteriën per capsule. 

*KVE: kolonievormende eenheden 

 

Bifidobacterium bifidum LMG 25628  

Bifidobacterium animalis lactis LMG 18314   

Bacillus subtilis "natto" LMG S-29373    

Enterococcum faecium LMG-S-28935  

Lactococcus lactis LMG 27352   

Lactobacillus salivarius LMG 9477   

Lactobacillus rhamnosus LMG 25626   

Lactobacillus plantarum LMG 26655   
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Lactobacillus helveticus LMG 26307  

Lactobacillus casei LMG 6904   

Lactobacillus delbreuckii bulgaricus LMG 27274   

Lactobacillus acidophilus LMG 8151   

Bifidobacterium longum LMG 26652   

Bifidobacterium infantis LMG 25627   

Bifidobacterium breve LMG 13208   

Saccharomyces boulardii MUCL 53837   

 

Gebruiksaanwijzing 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 tot 2 capsules per dag voor de maaltijd innemen. Dosering mag 

verhoogd worden naar 4 capsules per dag.  

Kinderen onder de 12 jaar: ½ dosering geven. 

Capsules kunnen geheel worden doorgeslikt of uit elkaar worden gehaald waarbij de inhoud kan worden 

toegevoegd aan eten of drinken, of zo worden ingenomen. 

Aanbevolen dosering niet overschrijden. Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft. 

Bij antibioticagebruik wordt aangeraden om tussen het gebruik van de antibiotica en de probiotica 

minimaal 2 uur in te laten zitten. 

 

Waarschuwingen 

Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of 

medicijngebruik. 

 

Bewaaradvies  

Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen.   

Ongeopend kan het product prima bij kamertemperatuur worden bewaard. Na opening komt er lucht en 

vocht bij en kan het zinvol zijn om het product in de koelkast te bewaren. 

 

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.  

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 

 

Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr. 1924/2006 geen volledige 

productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem dan 

contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl. 

 

Z-index: 16755812 

Productcode: VP0258 

Barcode: 8716378999960 
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