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De producten van Nutrisan in dit compendium zijn voedingssupplementen en geen genees-
middelen. Ze dienen ter ondersteuning van de gezondheid. Dit compendium is enkel en alleen 
bestemd voor artsen, therapeuten, paramedici en gezondheidswerkers.

Producent: Nutrisan • Inhoud: 30 vegecaps

Probiotic Caps 
Yeast Balance

Ingrediënten per vegetarische capsule 
Lactobacillus acidophilus (DDS-1), Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamno-
sus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei .........................10 miljard CFU*
FOS (fructo-oligosacchariden) ..................................................................... 17,5 mg

Synbioticum** dat de weerstand tegen ongunstige bacteriën en schimmels in de 
darm helpt verhogen

Dosering                                                                                           
1 capsule per dag, met of zonder voedsel of zoals aanbevolen door een gezond-
heidsprofessional.

Toepassingen
• Verhoging weerstand tegen ongunstige bacteriën en schimmels in de darm
• Helpt de darmflora te versterken
• Ter ondersteuning van een gezond zuur-base evenwicht

Eventuele bijwerkingen                                                                              
Voor zover bekend veroorzaakt dit middel geen bijwerkingen in de aangegeven 
dosering.

Onderscheidend vermogen
• Krachtige formule met 5 soorten probiotica die de weerstand tegen ongunstige 

bacteriën en schimmels in de darm helpen verhogen
• Capsule met 10 miljard probiotica (5 stammen)
• Unieke eigenschappen van L. acidophilus DDS-1
• Speciaal productieproces ➝ beschermt de probiotica tegen maagsap en gal-

zouten
• Veilige stammen ➝ kunnen met een gerust gevoel gebruikt worden
• Gepatenteerde technologie ➝ garandeert hoge stabiliteit van stammen bij 

kamertemperatuur
• Extra toevoeging van het prebioticum FOS
• Hoeft niet gekoeld bewaard te worden
• Zuivel- en glutenvrij

Productinformatie
Probiotic Caps Yeast Balance is een probioticum bestaande uit vijf verschillende 
soorten lactobacillen en Bifidobacterium longum die de weerstand tegen ongun-
stige bacteriën en schimmels in de darm helpen verhogen. Probiotic Caps Yeast 
Balance ondersteunt niet enkel de darmflora maar ook de vaginale flora. Het va-
ginale ecosysteem wordt gedomineerd door lactobacillen, en vormt hiermee een 
bescherming tegen schimmels.

Dit probioticum biedt een specifiek potentieel:
• L. plantarum scheidt bepaalde stoffen af zoals 3-hydroxy vetzuren die de weer-

stand verhogen tegen gisten zoals Kluyveromyces marxianus, Pichia anomala en 
Rhodotorula mucilaginosa, en schimmels zoals Aspergillus fumigatus, Aspergil-
lus nidulans, Penicillium roqueforti, Penicillium commune en Candida albicans.

• L. acidophilus hecht zich probleemloos vast aan het vaginale epitheel (in vitro 
onderzoek) en helpt het lichaam te beschermen tegen C. albicans

• L. rhamnosus verhoogt de weerstand tegen Prevotella bivia, Gardnerella vagi-
nalis en Candida albicans (3 pathogenen betrokken bij vaginoses).

• Vrouwen die > 3 maal per week zuivelproducten met L. acidophilus en 
L.rhamnosus consumeerden, hadden een betere bescherming tegen urinewegin-
fecties dan vrouwen die deze producten < 1 maal per week gebruikten.

Speciale eigenschappen van L. acidophilus DDS-1
Lactobacillus acidophilus DDS-1 is grondig gekarakteriseerd. Lactobacillus acidop-
hilus DDS-1 is een specifieke stam van L. acidophilus. Deze gepatenteerde stam 
werd grondig gekarakteriseerd aan de universiteit van Nebraska (VS) en is inmid-
dels ruim 30 jaar beschikbaar.

Complete formule
Krachtige formule met 5 soorten en 10 miljard probiotica per capsule. Ideaal om 
de weerstand tegen ongunstige bacteriën en schimmels in de darm te helpen 
verhogen.

Zuivel- en glutenvrij
Probiotic Caps Yeast Balance bevat geen zuivel, eieren, lactose, gluten, soja, maïs, 
tarwe, smaak- of kleurstoffen.

Extra bescherming
De probiotica moeten “levend” de dikke darm bereiken. Daarom zijn bij de vervaar-
diging van Probiotic Caps Yeast Balance een aantal voorzorgen genomen:
• de stammen zijn geselecteerd om een zuur milieu (zeer lage pH) te overleven
• capsules zijn gecoat en geven hun inhoud pas vrij in de darm (dit geeft een extra 

bescherming tegen maagsap en galzouten)
• fructo-oligosacchariden (FOS) zijn toegevoegd (als voedsel voor het synbioti-

cum*)

Gebruiksvriendelijk
Probiotic Caps Yeast Balance is eenvoudig in gebruik:
• gemakkelijk in te slikken capsules 
• hoeven niet koel bewaard te worden (handig voor onderweg of op reis)
• gepatenteerde technologie garandeert hoge stabiliteit van de probiotica bij 

kamertemperatuur

Met een gerust gevoel te gebruiken
Lactobacillen en bifidobacteriën zijn al jaren in onze voeding aanwezig.

* Colony-Forming Units: levende bacteriën • ** Synbioticum = een combinatie van probiotica met prebiotica

https://www.farmaline.be/apotheek/order/probiotic-pearls-yeast-balance/


Wetenschappelijke informatie
Probiotica zijn levensvatbare micro-organismen. Ze leveren gezondheidswinst 
op dankzij hun bijdrage tot een evenwichtige darmflora:

• bescherming tegen pathogene micro-organismen: via verlaging van de 
pH, aanmaak van bactericide stoffen, competitie voor receptoren en voor 
de fermentatie van voedingsstoffen, chelatie en metabolisatie van toxische 
stoffen

• immuunstimulatie: GALT (gut associated lymphoid tissue) is het grootste 
immunologische orgaan in het lichaam, ± 75% van alle immuuncellen 
bevinden zich in de darm

• finalisatie van de spijsvertering: afbraak van eiwitten, metabolisatie van 
lactose

• bescherming en energieleverancier van het colonepitheel: via fermenta-
tieproducten zoals arginine, glutamine, SCFA’s (short-chain fatty acids), 
geconjugeerde linolzuren

• aanmaak van vitaminen (K, B-groep)
• ondersteuning van de calciumabsorptie
• opruimen van carcinogenen: bifidobacteriën degraderen bepaalde xenobi-

otica

Prebiotica zijn voedingsvezels (bijv. inuline, fructo-oligosachariden of FOS) die 
niet verteerd kunnen worden door humane spijsverteringsenzymen, maar wel 
door de darmflora. Ze zijn het voedsel voor de probiotica. Bij gebruik van inu-
line of FOS ontwikkelen de bifidobacteriën uit de darmflora een groeivoordeel.

De combinatie van probiotica met prebiotica wordt SYNBIOTICA genoemd.
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Deze informatie is bedoeld voor professionele doeleinden. De besproken planten en stoffen 
mogen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding gebruikt worden. Ze dienen ter 
ondersteuning van de algemene gezondheid en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in 
de preventie, behandeling of genezing van ziekten.
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