
КИШЕЧНИК 

КЕРУЄ НАМИ: 
ПРАВДА

ЧИ ВИГАДКА?



МОЗОК КЕРУЄ НАМИ,

А ХТО КЕРУЄ МОЗКОМ?

• Від 5 до 7% нашого тіла – насправді не ми. 

Це живі істоти всередині нас.

• В організмі кожної людини набирається 

приблизно 3–5 кілограмів бактерій, 

вірусів, грибків, найпростіших і складних 

живих організмів.

ХТО З НИХ НАШІ СОЮЗНИКИ?

ЧАСТО БЕЗМОВНІ ПАСАЖИРИ –

МІКРОБИ – НАМАГАЮТЬСЯ ВЗЯТИ 

ПІД КОНТРОЛЬ ВАШ ОРГАНІЗМ!



Запобігає захопленню кишечника 

небезпечними патогенними 

мікроорганізмами (вірусами, 

бактеріями, грибками, паразитами).

ФУНКЦІЇ МІКРОФЛОРИ

1. Захисна



• Регулює функцію кишечника.

• Розщеплює нутрієнти.

• Бере участь у метаболізмі деяких 

речовин, підготовлюючи їх до засвоєння 

організмом.

2. Травна

ФУНКЦІЇ МІКРОФЛОРИ



• Нейтралізує багато токсичних 

елементів, які надходять ззовні 

та формуються в процесі 

життєдіяльності організму.

• Захищає органи та клітини від 

факторів і канцерогенів, які їх 

пошкоджують.

3. Антиканцерогенна 

(детокс-функція)

ФУНКЦІЇ МІКРОФЛОРИ



4. Синтетична

• Забезпечує синтез багатьох 

макро- та мікронутрієнтів: 

вітамінів групи В, вітамінів С і К, 

фолієвої та нікотинової кислот.

• Сприяє утворенню речовин, які 

регулюють функції внутрішніх 

органів і ЦНС.ТІЛЬКИ КИШКОВА ПАЛИЧКА 

СИНТЕЗУЄ 9 ВІТАМІНІВ!

ФУНКЦІЇ МІКРОФЛОРИ

В



ФУНКЦІЇ МІКРОФЛОРИ

У СЛИЗОВІЙ КИШЕЧНИКА 

ЛОКАЛІЗОВАНО:

• приблизно 80% 

імунокомпетентних клітин

• 25% імунологічно активної 

тканини

5. Імуногенна

КИШЕЧНИК – НАЙБІЛЬШИЙ 

«ІМУННИЙ ОРГАН» 

ЛЮДИНИ!



6. Регуляція обміну 

холестерину

• Біфідо- та лактобактерії 

зменшують всмоктування 

холестерину, переводячи його 

в нерозчинні сполуки.

ФУНКЦІЇ МІКРОФЛОРИ



ФУНКЦІЇ МІКРОФЛОРИ

7. Генетична
НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА –

ГЕНЕТИЧНИЙ БАНК: допомагає 

відрізняти «своїх» від «чужих», може 

керувати активністю генів людини.



1. Захворювання органів травлення, які супроводжуються осередками 

запалення та моторно-секреторними розладами.

2. Перенесені гострі кишкові інфекції.

3. Тривале застосування ліків, які впливають на секрецію травних залоз, 

моторику та регенерацію епітелію травного тракту, а також антибіотиків.

4. Неповноцінні дієти, які приводять до розладів процесів травлення та 

всмоктування.

5. Ураження ШКТ при інших системних захворюваннях: хронічній серцевій 

недостатності, захворюваннях крові тощо.

6. Порушення імунного статусу є не тільки наслідком, але й причиною зміни 

нормального біоценозу кишечника.

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДИСБІОЗІВ



ПРОБІОТИКИ

Комплекс «ЭЛЬБИФИД» має 

максимально повний та наближений 

до природної мікрофлори склад

лакто- і біфідобактерій для 

нормалізації балансу кишкової 

мікрофлори та травлення.

Унікальні целюлозні капсули DRcaps™

захищають бактерії, що містяться

в продукті, від агресивного впливу 

шлункового соку та доставляють

їх у кишечник повністю збереженими.



• Поліпшує баланс кишкової мікрофлори.

Пригнічує ріст патогенних бактерій, здатних 

викликати розлад роботи шлунково-кишкового 

тракту.

• Стимулює природний імунітет.

Поліпшує всмоктування корисних речовин, 

забезпечує синтез імунних білків і 70% всіх 

вітамінів.

• Нормалізує алергічний фон.

Допомагає підтримувати нормальне 

функціонування імунної системи, пригнічуючи 

можливі алергічні реакції.

• Захищає мікрофлору кишечника при 

застосуванні антибіотиків.

Значною мірою нейтралізує негативний вплив 

антибіотиків на кишкову мікрофлору. Допомагає 

відновити баланс корисних бактерій.

«ЭЛЬБИФИД»
МАКСИМАЛЬНО ПОВНИЙ

КОМПЛЕКС ЛАКТО- І БІФІДОБАКТЕРІЙ



ПРИРОДНИЙ 

ІНУЛІНОВИЙ 

КОНЦЕНТРАТ

Концентрат природного полісахариду, одержуваного 

з бульб топінамбура, що містять інулін.

Потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, інулін 

перетворюється на фруктозу та сповільнює 

засвоєння легкодоступних вуглеводів і жирів, 

зв'язує та виводить із організму холестерин, 

важкі метали та інші токсичні речовини, які 

утворюються в кишечнику або потрапляють із їжею.

1-2 г порошку (кавова ложка) залити водою, 

перемішати та випити вранці за 30 хвилин 

до їжі. Вживати 2 курсами по 20 днів із 

перервою в 10 днів.



ЖИВИ В БАЛАНСІ

ТА ГАРМОНІЇ!

SIBERIANWELLNESS.COM


