
Fytobell
®  Digesbiose 

Prima probioticum. Voor een gezonde darmflora. Versterkt de algemene gezondheid. 
 
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: 

 Acorus calamus (kalmoes) 50 mg 

 Carum carvi (karwij) 50 mg 

 Melissa officinalis (citroenmelisse) 50 mg 

 Cynara scolymus (artisjok) 20 mg 

 Taraxacum officinale (paardenbloem) 20 mg 
 
Fructo-oligosaccharides  50 mg 
Capsule: gelatine 
 
Digesbiose is een uitgebalanceerd voedingssupplement met specifieke, voor de mens gunstige 
melkzuurbacteriën die in staat zijn het steeds wisselende evenwicht in de darm te ondersteunen 
en te helpen herstellen. 
 
Aangewezen bij 

 het versterken van de darmflora, het remmen van ongewenste bacteriën 

 gasvorming in de buik  

 het voorkomen van te snelle stoelgang en bij te snelle stoelgang  

 na een antibioticakuur  

 het verbeteren van de stoelgang 

 het bevorderen van de opname van mineralen, met name calcium 

 het bevorderen van de voedselopname  

 het versterken van het immuunsysteem, o.a. bij overgevoeligheid voor stoffen  
 
Niet gebruiken bij   
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij het gebruik van dit middel zou moeten worden 
ontraden. 
 
Nevenwerkingen   
Voor zover bekend geen. 
 
Gebruikswijze 
1-2x daags 2 capsules met ruim water innemen, als volgt: 

 ’s morgens een kwartier tot een half uur vóór het ontbijt; 

 ’s avonds voor het slapen (bij 1x gebruik per dag is dit de beste tijd).  
 
Om het innemen te vergemakkelijken kan de inhoud van de capsule kan ook in water worden 
gemengd.  
 
Kinderen: 

 tussen 6 en 12 jaar : 1-2x daags 1 capsule 

 onder 6 jaar    : 1-3x daags ½ capsule in wat water of melk 
Kinderen en baby’s: capsule open maken en de inhoud in een beetje water of lauwwarme melk 
doen.   
Bij voorkeur koel (< 18°), goed gesloten, droog en buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. 
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Verpakking 
Capsules voor oraal gebruik. PET-verpakking met 50 en 100 capsules van 300 mg. 
50 capsules - CNK 1785-179   of   100 capsules – CNK 1752-278 - Notificatie PL 773/24 
 
Tip 

 Digesbiose is ook geschikt voor diabetici en bij lactose-intolerantie.  

 Bij trage stoelgang wordt Frangulabiose aanbevolen in plaats van Digesbiose. 
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