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BIOME™

PROBIOTISK OG PREBIOTISK KOMPLEKS

ASEA VIA Biome er et fullspektret probiotisk kosttilskudd som inneholder 16 
probiotiske stammer, tre typer prebiotika, samt rødalm (Ulmus rubra). 
Vitenskapelige studier viser at bruk av probiotika har en rekke fordeler. ASEAs 
proprietære BioVIA™ Biome Complex sørger for et optimalt miljø i tarmen for 
maksimal effekt og opptak av Biomes probiotiske stammer.

Kombinasjonen av probiotika og prebiotika danner en kraftfull synbiose. 
Prebiotika beskriver en gruppe karbohydrater som ikke kan fordøyes, som når 
tykktarmen i stor grad ufordøyd og hjelper de positive mikroorganismene der 
som et fermenterbart substrat.  

ASEA VIA-serien av kosttilskudd er utarbeidet av eksperter for å fungere 
sammen med ASEAs patentbaserte redoksteknologi og andre ASEA  
VIA-produkter.

ASEA VIA BIOME-HISTORIEN
Hver og en av oss har over 100 milliarder mikrober i kroppen vår. Dette er kjent 
som mikrobiomet, og dette unike samfunnet av organismer består av et stort 
utvalg mikroorganismer. Noe av mikrofloraen bor i tarmen og beskytter den fra 
angripende og uvennlig flora. Andre arter lever under denne beskyttelsen, og 
hjelper kroppen med å trekke ut næringsstoffer fra maten.
På samme måte som en regnskog har mange typer planter som bor i det unike 
miljøet, er mikrolivet et samspill mellom mange typer mikrober. Kronetaket i den 
tropiske regnskogen henter næring fra solen samtidig som det beskytter plantene 
som trenger skygge og legger til rette for at råtnende materiale kan gi næring til 
planter i skogbunnen. I tarmen fungerer noen typer mikrober som kronetaket og 
beskytter andre arter fra uvennlig flora, slik at den gode floraen kan blomstre og 
trekke ut næringsstoffer fra maten i et symbiotisk forhold med kroppen.
Det symbiotiske forholdet mellom mikrolivet og kroppen støtter alle funksjoner og 
er nødvendig for den generelle helsen. Forstyrrelser i denne skjøre balansen, som 
kann skyldes medisin, miljøgifter, stress, ubalansert kost og matintoleranse – kan 
ha en negativ effekt på tarmfloraen vår.

SLIK GJØR DU
Ta 3 kapsler daglig. Ikke overskrid 
anbefalt daglig dosering. 
Kosttilskudd skal aldri erstatte 
et variert og balansert kosthold. 
Oppbevares på et tørt og kjølig 
sted. Oppbevares utilgjengelig for 
små barn. Gravide og ammende 
skal ikke ta produktet uten først 
å ha rådført seg med lege.

90 kapsler

Priser finner du i biblioteket, 
i ditt virtuelle kontor.
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BIOME™ PROBIOTISK OG PREBIOTISK KOMPLEKS

HVA GJØR ASEA VIA BIOME UNIK?
VIA Biome er utarbeidet av eksperter med et stort utvalg probiotiske stammer, samt prebiotika, en viktig forløper for å gi 
næring til tarmfloraen.

PREBIOTIKA
VIA Biome inneholder BioVIA™ Biome Complex, en blanding av prebiotika som er nøye utformet med rødalm, for å fungere 
som mat for tarmfloraen, og bidra til å etablere et godt miljø for den å trives i.

FOS (Fruktooligosakkarid)
Fruktooligosakkarid, også kjent som FOS, er en kortkjedet karbohydrat og oppløselig, fermenterbar fiber som ligner på 
inulin, som finnes i ulike sunne planter som jordskokk, endivie og artisjokk. Denne fiberen hjelper gode bakterier i tarmen.

XOS (xylooligosakkarid)
Xylooligosakkarid er oppløselige fermenterbare polymerer i xylose (xylitol) produsert av en bestemt del av plantefiberen. 
De hjelper lactobacillus og bifidobakterier i fordøyelsessystemet med å opprettholde en sunn likevekt.

GOS (galaktooligosakkarid)
Galaktooligosakkarid er laget av melkekomponenter fra ku, og studier har vist at den øker forekomsten av bifidobakterier 
og lactobacillus i tarmen på en naturlig måte, og på den måten bidrar til å redusere forekomsten av opportunistiske 
bakterier og endotoksiner i tarmen.

Rødalm (Ulmus rubra)
Ulmus rubra (rødalm) er et tre som finnes naturlig i Nord-Amerika og som brukes mye i kosttilskudd. Det bidrar til å feste 
probiotika til tarmveggen, slik at de er i kontakt med prebiotika i en lengre periode.

PROBIOTIKA
Probiotika er definert som tilskudd av levende mikrober, som har en god effekt på vertens helse ved å forbedre 
tarmfloraen. Probiotika fungerer ved å etterfylle de gode bakteriene i kroppen og gir en rekke viktige fordeler. ASEA VIA 
Biome etterfyller med gode bakterier og bidrar til å balansere mikrobene i tarmen.

Tarmfloraen og kroppen din
Tarmen er det første forsvaret mellom den ytre verden og kroppen. Det å ha et sunt mikrobiom er viktig for å beskytte oss 
mot skadelige mikrober.

Tarmfloraen og den mentale helsen din
Fordøyelsessystemet er fullt av nevroreseptorer som er følsomme overfor tarmfloraen og kommuniserer med den. Studier 
viser at det er mye kommunikasjon mellom tarmen og hjernen, og endringer i balansen i tarmfloraen kan være knyttet til 
emosjonelt ubehag. Det å ha en sunn tarmflora kan bidra til å opprettholde en balansert mental tilstand.
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VISSTE DU DETTE?

> Melkesyrebakterier har en viktig egenskap som de fleste 
mikroorganismer mangler: de kan utnytte melkesukker. Denne 
egenskapen er typisk for mange tarmbakterier også. 

> Den naturlige tilførselen av bifidobakterier skjer allerede ved 
inntak av brystmelk og former den sunne tarmfloraen til en 
voksen inn i alderdommen. 

BIOME™ PROBIOTISK OG PREBIOTISK KOMPLEKS

VIKTIGE EGENSKAPER

> Fungerer synergisk med ASEAs patentbaserte 
redoksteknologi.

> Fungerer som et synbiotisk produkt.

> Inneholder 16 unike probiotiske stammer for  
maksimal fordel.

> Inkludert ASEAs proprietære BioVIA™ Biome™ Complex, 
en eksklusiv blanding av prebiotika og rødalm.

> Ikke GMO

> Glutenfri

> Kapsler av 100 % plantecellulose

> Inneholder ikke egg, fisk, skalldyr, nøtter, hvete, 
peanøtter eller soya.

h vis du vil h a mer infor m a s jon , k a n 
du kon ta k t e

NÆRINGSSTOFFER: melkesyrebakterier
Per kapsel 0,77 milliarder CFU*
Per 3 kapsler (daglig dose) 2,3 milliarder CFU*

BioVIA Biome™ Complex: Fruktooligosakkarid (FOS), xylooligo-
sakkarid (XOS), galaktooligosakkarid (GOS) og rødalm (Ulmus rubra).

*CFU = Colony-Forming Unit / kolonidannende enhet

Ingredienser: Rødalm (Ulmus rubra bark), fruktooligosakkarid, 
xylooligo sakkarid, galaktooligosakkarid, hydroksipropylmetyl 
cellulose (kapselmaterial), bambussilika (fyllmaterial), Lactobacillus 
plantarum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium bifidum, 
Lactococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium 
breve, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus helveticus, Lactobacillus gasseri.

Inneholder: melk.


