
Fytobell
®  Allobiose 

bij overgevoeligheid voor stoffen 
 
Samenstelling 
1 capsule bevat: 
Complex van 150 mg melkzuurbacteriën, bestaande uit circa 2,5 miljard kiemen: 

 Bifidobacterium lactis  

 Bifidobacterium longum  

 Lactobacillus acidophilus 

 Lactobacillus caseï  
 
Plantenextracten: 

 Foenum graecum (fenegriek)  50 mg  
 Smilax officinalis (echte salsaparilla) 40 mg  
 Ribes nigrum (zwarte aalbes) 20 mg  

Vitamine B6 (pyridoxine) 1 mg 
L-histidine 100 mg 
Fructo-oligosaccharides 75 mg 
 
Capsule: gelatine 
 
6 capsules = 300% ADH vitamine B6. 
 
Aangewezen bij: 
De combinatie van bestanddelen heeft een gunstig effect op de meeste vormen van 
overgevoeligheid, zoals ademproblemen door overgevoeligheid, overgevoeligheid voor voedsel 
en door contact met allerlei stoffen waarvoor men overgevoelig is, zoals stuifmeelpollen, 
metalen, enz. 
 
Allobiose werkt op belangrijke aangrijpingspunten waar de immuniteit gestoord is, namelijk in de 
darmen en de slijmvliezen. Een slecht functionerende darmflora werkt overgevoeligheid in de 
hand. 
 
De basis van het product wordt dan ook gevormd door een bijzondere samenstelling van 
probiotica. Deze samenstelling heeft een zeer gunstig effect op de darmflora en verbetert haar 
merkbaar.  
 
De probiotica is gecombineerd met een aantal natuurlijke ingrediënten die specifiek op de 
slijmvliezen werken door bijvoorbeeld de histamineproductie te remmen, waardoor de immuniteit 
op dat vlak verbeterd wordt en de heftige reactie van de overgevoeligheid wordt verzwakt.  
 
Kenmerkend voor Allobiose is dat het middel extra krachtig is doordat alle ingrediënten tezamen 
een onderling versterkend effect hebben. 
  
 
Niet gebruiken bij 
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij het gebruik van dit middel zou moeten worden 
ontraden. 
 
Nevenwerkingen 
Voor zover bekend geen. 
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Gebruikswijze 
3x daags 1-2 capsules een kwartier vóór de maaltijd met ruim water innemen. 
 
Kinderen: 

 tussen 6 en 12 jaar       : 3x daags 1 capsule 

 onder 6 jaar                   : 3x daags ½ capsule in wat water of melk 
 
Om het innemen te vergemakkelijken kan de inhoud van de capsule kan ook in water worden 
gemengd.  
 
Allobiose mag lange tijd worden ingenomen. Het middel is ook geschikt voor mensen die een te 
hoog suikergehalte hebben en bij lactose-intolerantie.  
 
Bij voorkeur koel (< 18°), goed gesloten, droog en buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. 
 
Verpakking 
Capsules voor oraal gebruik. PET-verpakking met 50 en 100 capsules van 300 mg.   
50 capsules - CNK 2121-218   of   100 capsules – CNK 2121-226 
Notificatie NUT-PL-AS 773/28 
 
Tip 

 De effecten van Allobiose kunnen versterkt worden door de combinatie met Smilabell.  
      Dit product is er ook in een mondspray.  

 Het kan nuttig zijn om de mineralenhuishouding te verbeteren met behulp van Minerabell.  
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