
RБіологічно активна добавка

ProBactilardii®

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® – це комплексна 
біологічо активній добавці, що складається з 2 капсул, які 
доповнюють одна одну. Капсула Synbiotic містить пребіотик 
(у вигляді харчових волокон із акації) і захищену пробіотичну 
рецептуру BACTILARDII®, що спирається на 4 штамах бактерій 
і 1 штамові дріжджів. BACTILARDII® – рецептура, створена 
ексклюзивно для DuoLife світовим експертом в галузі 
пробіотиків – канадською компанією Lallemand. Капсула 
Postbiotic – містить постбіотик у рецептурі на основі масляної 
кислоти. біологічо активній добавці має не тільки інноваційний 
склад, але також запатентовану рецептуру і  запатентовану 
пряму упаковку, що забезпечує максимальний захист штамів 
мікроорганізмів в капсулі.

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® – це комплексна біологічо активна добавка, що складається 
з 2 капсул, які доповнюють одна одну. Капсула Synbiotic містить пребіотик (у вигляді харчових волокон 
із акації) і захищену пробіотичну рецептуру BACTILARDII®, що спирається на 4 штамах бактерій 
і 1 штамові дріжджів. BACTILARDII® – рецептура, створена ексклюзивно для DuoLife світовим експертом 
в галузі пробіотиків – канадською компанією Lallemand. Капсула Postbiotic – містить постбіотик 
у рецептурі на основі масляної кислоти. біологічо активна добавка має не тільки інноваційний склад, але 
також запатентовану рецептуру і запатентовану пряму упаковку, що забезпечує максимальний захист 
штамів мікроорганізмів в капсулі.

Препарат створений із натуральних складників найвищої якості. Вплив штамів мікроорганізмів на 
здоров’я, що містяться в біологічо активна добавка і харчових волокон з акації та масяної кислоти було 
удокументовано численними клінічними дослідженнями (більше 100 клінічних досліджень).

ПРОБІОТИКИ – це вироби, що містять живі відібрані штами мікроорганізмів, що мають позитивний 
вплив на людський організм, виправляючи рівновагу мікробіоти кишечника1.

ПРЕБІОТИКИ – це вироби, що використовуються корисними мікроорганізмами мікрофлори (в основному 
кишечника, однак не тільки) людини, що в свою чергу корисне для здоров’я людського організму1.

ПОСТБІОТИКИ – це поєднання всіх біоактивних складників, що стоврюються бактеріями, наприклад під 
час ферментації, що мають корисну дію після введення до людського організму1.

Коли?

Мікрофлора кишечника здорової людини містить всього близько 100 більйонів (!) корисних 
мікроорганізмів (бактерій, і навіть вірусів), кількість яких в 10 разів перевищує повну кількість клітин 
людського організму. Навіть 500-1000 корисних видів може проживати в людському кишечнику – 
навіть до 1 більйона на грам змісту кишечника, і становлячи навіть до 80% сухої маси калу2. Кількість 
генів мікробіому в 150 разів перевищує кількість генів людини3. Склад мікробіоти залежить від багатьох 
факторів, проте майже завжди спостерігається перевага бактерій виду Bacteroides, Bifidobacterium 
i  Lactobacillus. З-посеред факторів, що мають найбільший вплив на склад мікрофлори кишечника, 
можна вказати, окрім генетичних умов, в основному вік, дієту, географічний регіон, санітарні умови, 
і ліки, що приймаються.



Вплив мікроорганізмів, що перебувають в шлунково-кишковому тракті, на здоров’я, було удокументовано 
тисячами клінічних досліджень і науковими звітами. Ряд метаболічних та імунних реакцій, необхідних 
для нормального функціонування людського організму, відбувається лише завдяки наявності 
корисної мікрофлори. Мікробіом забезпечує належні функції шлунково-кишкового тракту, належну 
перистальтику кишечника, оптимальну доступність вітамінів ґрупи В та вітаміну К для системи людини. 
Сприяє засвоєнню поживних речовин, підтримує кишкові бар’єрні функції та роботу імунної системи. 
Надає захисну дію на клітини епітелію кишечника, допомагаючи захистити організм від впливу токсинів 
і вільних кисневих радикалів. Що більше, доведено позитивний вплив мікрофлори кишечника на 
підтримку правильної функції мозгу3, 4.

Склад і кількість мікробіому можуть суттєво порушуватися у разі раптової зміни дієти, спричиненої, 
наприклад, зміною місця перебування, поїздкою до тропічних чи екзотичних країн або іншим меню. Крім 
того, надмірніий стрес, зміна способу життя, втома або хвороби можуть призвести до несприятливих 
змін мікробіома. Однією з найпоширеніших причин розладів мікрофлори є застосування антибіотиків, 
і відновлення стану до антибіотикотерапії може зайняти декілька тижнів3. У таких ситуаціях добавки 
на основі корисних мікроорганізмів можуть суттєво підтримувати функції шлунково-кишкового 
тракту. Застосування пробіотичних добавок також допоможе здоровим людям, які хочуть щоденно 
підтримувати стан кишечника та всього організму.

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® призначений для застосування як добавка, що підтримує 
оптимальні функції організму у випадку:
 Ý осіб, що хочуть щоденно підтримувати функції шлунково-кишкового тракту;
 Ý осіб із проблемами зі шлунково-кишковим трактом, що пов’язані із розладами натуральної 

мікрофлори кишечника, в тому числі також із запорами чи діареєю;
 Ý осіб з проблемами зі шлунково-кишковим трактом, пов’язанимі із надмірним стресом;
 Ý осіб протягом і після антибіотикотерапії (проти бактерій і/або проти грибків);
 Ý осіб, що планують подорожі, зокрема подорожі до екзотичних і тропічних країн, де інше меню, для 

застосування до і протягом поїздки;
 Ý осіб, які хочуть підтримати функції імунної системи, включаючи людей зі зниженим імунітетом 

в результаті надмірного стресу;
 Ý осіб, які хочуть підтримувати оптимальні функції центральної нервової системи, включаючи 

оптимальний настрій;
 Ý осіб з проблемою непереносимості лактози;
 Ý людей похилого віку; ослаблених людей; людей, що недоїдають.

Як?

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® підтримує:
 Ý правильну функцію шлунково-кишкового тракту в здорових людей;
 Ý правильну функцію шлунково-кишкового тракту під час терапії антибіотиком;
 Ý функцію шлунково-кишкового тракту під час діареї та бактерійних, вірусних і грибкових інфекцій;
 Ý функцію шлунково-кишкового тракту людей, що живуть в надмірному стресі;
 Ý оптимальну функцію імунної системи;
 Ý правильну функцію мікрофлори кишечника;
 Ý оптимальний стан кишечника;
 Ý правильний процес травлення;
 Ý оптимальний біосинтез вітамінів з ґрупи В і вітаміну К в товстому кишечнику;
 Ý функцію центральної нервової системи – зокрема оптимальний настрій і емоційне врівноваження;
 Ý правильний метаболізм лактози;
 Ý антиоксидантні процеси;
 Ý відповідний рівень холестерину в крові;
 Ý видалення токсичних речовин із організму;
 Ý реконвалесценцію після бактеріальних, вірусних та грибкових інфекцій шлунково-кишкового тракту.



Склад біологічо активної добавки DuoLife CLINICAL FORMULA 
PROBACTILARDII®:

 Ý Перша капсула Synbiotic (пребіотик-пробіотик) включає:
1) як ПРОБІОТИК: ліофільно висушені живі бактеріальні культури Bifidobacterium bifidum Rosell® 
R0071, Bifidobacterium longum Rosell® R0175, Lactobacillus helveticus Rosell® R0052 i  Lactobacillus 
rhamnosus Rosell® R0011 та дріжджовий штам Saccharomyces boulardii CNCM I-1079, що разом 
створюють пробіотичну суміш BACTILARDII®, запатентовану DuoLife
2) як ПРЕВІОТИК: харчові волокна з акації

 Ý Друга капсула Postbiotic (постбіотична) включає:
3) як ПОСТБІОТИК: масляну кислоту у вигляді трібутирини

Компоненти:
Капсула Synbiotic (пребіотик-пробіотик): запатентована пробіотична рецептура BACTILARDII®, 
що містить загалом 9x109 КУО (9 млрд одиниць, що утворюють колонії) ліофільно висушених 
живих бактеріальних культур і живих дріжджових культур, в тому числі 8x109 КУО бактерійних 
культур (Bifidobacterium bifidum Rosell® R0071, Lactobacillus helveticus Rosell® R0052, Lactobacillus 
rhamnosus Rosell® R0011 i  Bifidobacterium longum Rosell® R0175) i 1x109 дріжджових культур 
(Saccharomyces boulardii CNCM I-1079), клітковина акації, картопляний крохмаль – носій, вітамін 
С (L-аскорбінова кислота) природного походження 1,5 мг/кап. – антиоксидант, компонент 
оболонки: гідроксипропілметилцелюлоза (HPMC).

Капсула Postbiotic (постбіотична): гранульована трібутирина в соняшниковій олії 
380 мг/капсула, включаючи масляну кислоту 91 мг/капсулу, компоненти оболонки: 
гідроксипропілметилцелюлоза (HPMC), мідні комплекси хлорофілів та хлорофіліни – барвник.

Кількість мікроорганізмів гарантується до кінця терміну придатності продукту за умови 
дотримання зазначених на етикетці умов зберігання.

Застосування:

Дорослі та діти старше 12 років: По 1 капсулі з кожної ємкості на день, запивати прохолодною водою. 
Сукупне застосування включає 2 капсули, що приймаються одночасно – пробіотик з пребіотиком 
у першій капсулі та постбіотик у другій капсулі. За необхідности дозу кожної капсули можна збільшити 
до 2 разів на день. Не перевищуйте максимальну рекомендовану добову дозу.

Діти віком від 7 до 12 років: Застосування добавки (обох капсул) дозволяється після попередньої 
консультації з лікарем.

Діти віком від 3 до 7 років, а також вагітні та годуючі жінки: Перед прийомом капсул із пробіотиком 
слід проконсультуватися з лікарем. Не рекомендується приймати капсули з постбіотиком.

Капсули призначені лише для дітей, які можуть самостійно проковтнути капсулу. У дітей, які не можуть 
самостійно проковтнути капсулу, її вміст можна висипати і подати на чайній ложці або додатково 
розчинити в невеликій кількості води та подати відразу після приготування.

Продукт не призначений для дітей віком менше 3-х років.

У разі антибіотикотерапії рекомендується споживати препарат під час прийому антибіотика, бажано 
через 1 годину після прийому ліків. Також рекомендується продовжувати приймати добавку протягом 
наступних 7-10 днів після закінчення антибіотикотерапії.

У разі поїздок за кордон, зокрема в екзотичні країни та регіони з тропічним кліматом, препарат слід 
приймати за 5 днів до від’їзду, протягом усього періоду перебування та ще 5 днів після повернення з-за 
кордону.



Продукт не повинен використовуватися як заміна збалансованого харчування. Збалансований спосіб 
харчування та здоровий спосіб життя мають істотне значення для правильного функціонування 
організму.

Тільки лікар може вирішити про необхідність застосування вищої дози. Якщо ви маєте сумніви щодо 
прийгому препарату, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.

DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® вигідно поєднувати з:
DuoLife Medical Formula BorelissPro®, ProImmuno®, ProSelect®, ProMigren®, ProRelaxin® i ProDeacid®.

Що вирізнає DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®?

 Ý Інноваційний склад: поєднання пребіотику, пробіотику та постбіотику в одному продукті:

a) ПРЕБІОТИК: харчові волокна акації, що входять в ґрупу розчинної клітковини, яка стимулює 
розвиток природної бактеріальної мікрофлори.

б) ПРОБІЛТИК: запатентована мікробна суміш BACTILARDII® що містить: 8 мільярдів штамів 
бактерій у пропорціях, зарезервованих для DuoLife і 1 мільярд штамів дріжджів. Загальна кількість 
мікроорганізмів складає 9 мільярдів КУО = 9x109 КУО (КУО = колонієутворююча одиниця) ліофільно 
висушених живих бактеріальних культур і живих дріжджових культур, і така кількість гарантується 
в препараті НА ОСТАННІЙ ДЕНЬ ПРИДАТНОСТІ. Рецептура BACTILARDII® з харчовими волокнами 
акації – створена ексклюзивно для DuoLife світовим експертом з галузі пробіотиків – канадською 
компанією Lallemand. Компанія Lallemand поставляє штами бактерій напр. для препарату Lacidofil, 
зареєстрованого в Польщі та багатьох інших країнах як лікарство.

Стабільність і виживаність мікроорганізмів у рецептурі BACTILARDII® при 24-місячному зберіганні 
при 20-25°C були лабораторно перевірені та підтверджені авторитетною лабораторією в США.

Формула BACTILARDII® включає штами бактерій Bifidobacterium bifidum Rosell® R0071, Bifidobacterium 
longum Rosell® R0175, Lactobacillus helveticus Rosell® R0052 i Lactobacillus rhamnosus Rosell® R0011 
та штам дріжджів Saccharomyces boulardii CNCM I-1079, y пропорції, запатентованих для DuoLife 
і в той же час повними порціями, що використовувалися в багатьох клінічних випробуваннях.

c) ПОСТБІОТИК: формула молочної кислоти, визнаного продуктом, який є здоровим для кишечника, 
що виробляється корисною мікрофлорою кишечника.

 Ý Натуральні інгредієнти, включаючи 4 штами бактерій та 1 штам дріжджів у формі ЖИВИХ 
ліофілізованих мікроорганізмів.

 Ý Ефективність окремих штамів мікроорганізмів була задокументована ЧИСЛЕННИМИ клінічними 
дослідженнями, включаючи принаймні 30 клінічних досліджень для конкретних штамів бактерій 
компанії Lallemand, що використовуються у препараті (R0011, R0052, R0175 та R0071).

 Ý Синергія дії всіх складників.
 Ý Запатентована інноваційна рецептура – штами пробіотиків захищені від несприятливих впливів 

зовнішніх умов під час виробництва та зберігання, а також від дії шлункової кислоти та жовчі 
за допомогою запатентованої технології BIO-SUPPORT™ розробленої компанією Lallemand. 
Стабільність штамів, завдяки застосованій рецептурі, що використовується в шлунково-кишковому 
тракті, була доведена в доклінічних тестах in vitro5 та в клінічних випробуваннях6.

Стійкість під час переходу шлунково-кишкового тракту:
• Експериментальні дослідження, проведені для штамів R0052 та R0011, з використанням моделі 

травної системи in vitro (IViDiS, in vitro Digestive System), що свідчить про хорошу стабільність 
штамів у шлунковому середовищі та в середовищі дванадцятипалої кишки5.



Висновки: Виживання штамів R0052 і R0011 є оптимальним до 90 хвилин проходження через 
шлунок та ще 90 хвилин через дванадцятипалу кишку, що дозволяє зробити висновок про 
стабільність штамів протягом усього проходження через верхню частину шлунково-кишкового 
тракту за фізіологічних умов.

Висновки: Кількість паличок R0011 у фекаліях досліджуваних осіб перед вживанням добавки 
(3 тижні, exclusion) протягом періоду споживання (12 днів, consumption) та протягом періоду 
щотижневого вимивання (wash-out).

• Клінічні дослідження на здорових добровольцях, які приймали біологічо активну добавку із 
штамом R0011, показали хорошу виживаність бактерій у шлунково-кишковому тракті людини6.

Схема дії технології BIO-SUPPORT™ – яка забезпечує захист усіх штамів Lallemand.

 Ý Додаткові переваги препарату у вигляді мікрогранул, що містяться у капсулах HPMC: 
формула масляної кислоти була створена у формі мікрогранул, закритих в природні капсули 
гідроксипропілметилцелюлози, які забезпечують додатковий захист інгредієнтів від 
несприятливих умов навколишнього середовища та шлункової кислоти. Формула BACTILARDII® 
також закрита в капсулах HPMC. Капсули HPMC мають уповільнений час вивільнення, і їх 
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властивості перевірялися in vivo за допомогою сцинтиграфічних методів у лабораторії досліджень 
біо-зображень у Ґлазґо, Шотландія. Низький вміст вологи в капсулах додатково допомагає 
захистити інгредієнти від втрати їх оздоровчих властивостей.

 Ý Інноваційна композиція, унікальна на ринку: дві окремі капсули у двох окремих прямих 
упаковках у межах одного продукту: одна капсула з пробіотиком та пребіотиком (Synbiotic), 
друга капсула з постбіотиком (Postbiotic) – рекомендоване використання обох капсул 1-2 рази 
в день. Розділення інгредієнтів на дві капсули забезпечує технологічне поєднання різноманітної 
сировини в одному препараті, і в той же час не порушує їх оптимальний синергетичний ефект та 
дає 100% гарантію оптимального виживання штамів пробіотиків.

 Ý Запатентована, інноваційна, сертифікована для ліків пряма упаковка ACTIV-VIAL™ від 
американської компанії CSP Technologies – білий непрозорий контейнер фармацевтичного 
стандарту для пробіотиків, виготовлений з найякіснішого матеріалу з підкладкою Activ-Polymer™, 
що гарантує брак доступу вологи, кисню та світла до капсул, що містяться в упаковці, на 
рівні, кращому за класичний блістер. Подібна упаковка, пристосована до вимог сировини, 
використовувалася для капсул, що містять постбіотик. Після відкриття упаковки вкладиш 
Activ-Polymer™ також забезпечує повну стабільність капсул протягом усього терміну застосування 
виробу. Упаковки оснащені системою захисту від першого відкриття, яка гарантує, що товар 
є абсолютно новим і раніше не відкривався сторонніми особами. Упаковка не містить бісфенолу 
A (BPA), сполуки із суперечливим впливом на здоров’я7. 
 
DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® містить 2 окремі контейнери ACTIV-VIAL™ – один із 
пробіотиком та пребіотиком, а інший із постбіотиком в одній коробці.

 Ý Вибір НЕ МІСТИТЬ штучних наповнювачів і не містить ГМО – сировина, що використовується 
для розробки добавки, НЕ ПОХОДИТЬ від генетично модифікованих рослин; Вітамін С природного 
походження – L-аскорбінова кислота (на етикетці описується як антиоксидант відповідно до 
Регламенту ЄС (ЄС) 1831/2003), є природною речовиною, яка захищає штами від шкідливого 
впливу атмосферного кисню.

 Ý Виріб НЕ МІСТИТЬ глютену – він підходить людям з непереносимістю глютену.
 Ý Виріб може прийматися вегетаріанцами.
 Ý Концентрована формула – завдяки цьому біологічо активну добавку зручно стосувати – 1 раз 

в день дві капсули.
 Ý Зручне зберігання – кімнатна температура 20-25°C з лабораторно підтвердженою в таких умовах 

стабільністю штамів.
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Які цінні властивості штамів Bifidobacterium longum Rosell® R0175 та 
Lactobacillus helveticus Rosell® R0052, що містяться у препараті?

Бактерії штамів Bifidobacterium i  Lactobacillus є одними з найчисленніших, представлених у здоровій 
бактерійній флорі кишечника. Серед них види Bifidbacterium longum та Lactobacillus helveticus 
є  пробіотичними штамами із широко задокументованими ефектами на здоров’я. Вони сприяють 
оптимальним функціям товстого кишечника, регулюють перистальтику кишечника, допомагаючи 
в редукції хронічних запорів, також у людей похилого віку8. Вони також допомагають людям з діареєю 
різного походження – бактеріальною, вірусною або так званою діареєю подорожуючих – у швидшому 
поверненні до нормальних функцій кишечника. Крім того, вони підтримують імунні функції організму, 
допомагаючи організму боротися з патогенними мікроорганізмами, підтримують правильний 
метаболізм лактози та впливають на оптимальне засвоєння мінералів, вітамінів та інших поживних 
речовин з кишечника. Вони також допомагають підтримувати належний рівень холестерину в крові та 
захищають клітини травного трактувід шкідливого впливу окисного стресу9–12.

Однак, що надзвичайно важливо, два специфічні штами, що використовуються в біологічо активній 
добавці DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®: Bifidobacterium longum Rosell® R0175 та Lactobacillus 
helveticus Rosell® R0052 мають додаткову, клінічно підтверджену синергетичну корисну для здоров’я 
дію13-15. Комбінація бактеріальних штамів R0175 та R0052 сприятливо впливає на психологічні 
функції здорових людей, допомагаючи підтримувати оптимальний настрій та сприяючи захисту від 
несприятливого впливу стресу на функції шлунково-кишкового тракту та центральної нервової 
системи (малюнки 1A та 1Б). Штами R0175 і R0052 через т.зв. вісь кишечник-мозок можуть зіграти роль 
у нормальному функціонуванні центральної нервової системи та допомогти захистити від стресу, страху 
та розладів настрою. Вони також можуть допомогти зменшити дискомфорт в кишечнику, спричинений 
надмірними емоціями. Результати клінічних випробувань опубліковані та загальнодоступні13-15.

Малюнок 1. Синергетична дія штамів R0052 та R0175, зафіксована у клінічних випробуваннях, 
проведених у 2011 р. (A) та 2008 р. (Б). Малюнок A: Поліпшення психологічної функції (global mood score; 
HSCL-90 Global Severity Index) порівняно з плацебо, у поєднанні зі зниженням біомаркера стресового 
стану (кортизолу) в сечі при 30-денному застосуванні обох штамів (загалом 3x109 КУО) у 55 здорових 
добровольців. Малюнок Б: Середнє покращення функції кишечника у 75 здорових добровольців, які 
піддавались випадковим стресам протягом 21 дня застосування суміші штамів R0052 та R0175. На 
основі 14-16. Плацебо = референтна група, що не отримує пробіотиків.

Усі клінічні випробування продемонстрували також високий профіль безпеки перевірених штамів 
бактерій у людей13-15.

Кількості та пропорції колоній штамів бактерій R0175 та R0052, що використовуються у клінічних 
випробуваннях, відповідають кількостям, що містяться у препараті DuoLife CLINICAL FORMULA 
PROBACTILARDII®.

Також були проведені доклінічні дослідження обох штамів (загалом 7 досліджень), які 
продемонстрували бар’єрний ефект штамів та їх адгезію (прилипання) до епітелію кишечника, що 
визначає пробіотичний ефект на здоров’я16 (Малюнок 2). 
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Малюнок 2. Адгезія палички Lactobacillus rhamnosus Rosell® R0011 (A) та Lactobacillus helveticus Rosell® 
R0052 (Б) до клітин епітелію кишечника, що обумовлює їх пробіотичний ефект. Бактерії позначені білими 
стрілками. Зображення з електронного мікроскопа, на основі 16.

Які результати клінічних випробувань з Bifidobacterium bifidum Rosell® R0071?

Bifidobacterium bifidum Rosell® R0071 допомагає підтримувати оптимальні функції кишечника та 
імунної системи, а впливаючи на вісь кишечник-мозок, підтримує нормальне функціонування цих 
систем у людей, які перебувають у стресі. Результати клінічних випробувань 2015 року17 доводять 
пролікарські властивості штаму, який у стресових людей, у яких у зв’язку із надмірними емоціями часто 
знижується імунітет, може суттєво сприяти підтримці оптимальних функцій імунної системи. Штам 
застосовували у клінічних випробуваннях протягом 6 тижнів у дозі, порівнянній із дозою, що міститься 
у біологічо активній добавці DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®.

Lactobacillus rhamnosus Rosell® R0011 також має клінічно добре 
задокументовану синергетичну дію для здоров’я, з іншими штамами, 
включеними в біологічо активну добавку DuoLife CLINICAL FORMULA 
PROBACTILARDII®.

Штам R0011 особливо цінний для оптимальної роботи кишечника та оптимального імунітету організму. 
У поєднанні зі штамом R0052 він був протестований у 26! клінічних випробуваннях, половина з яких 
проводилась у дітей18-23. Згідно з результатами цих досліджень, R0011 сприяє перетравленню лактози 
у людей з непереносимістю цього цукру, сприяє швидшому поверненню до нормальних функцій шлунково-
кишкового тракту при діареї різного походження, підтримує перистальтику кишечника і, таким чином, також 
сприяє зменшенню запорів. Механізм пробіотичної активності та вплив на здоров’я шлунково-кишкового 
тракту та імунної системи також досліджувались у багатьох доклінічних дослідженнях16, 24-26 (Малюнок 2).

Усі дослідження зі специфічними штамами Розелла (R0052, R0175, R0071 та R0011), що використовувались 
у DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII®, проводились відповідно до золотого стандарту клінічних 
випробувань як рандомізовані, подвійні сліпі, плацебо-контрольовані дослідження.

Чому дріжджі Saccharomyces boulardii вважаються чудовим пробіотиком?

Сприятливий вплив дріжджів Saccharomyces boulardii на організм людини було доведено в десятках 
клінічних випробувань на дорослих та дітях, а також у численних доклінічних дослідженнях27-29. Дріжджі 
Saccharomyces boulardii можуть сприяти роботі кишечника у людей з діареєю подорожуючих, а також 
бактеріальною та вірусною діареєю. Вони позитивно впливають на оптимальне функціонування 
травного тракту та імунної системи, також у здорових людей. Ці дріжджі стійкі до більшості антибіотиків, 
тому вони ідеально підходять як захисні пробіотики для введення під час антибіотикотерапії, їх також 
можна безпечно використовувати людям з мікозами шлунково-кишкового тракту, спричиненими 
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дріжджами роду Candida spp. Вони мають клінічно доведений дуже високий профіль безпеки як для 
дітей, так і для дорослих27-29.

Харчові волокна акації, що використовуються в біологічо активній 
добавці, мають пребіотичні властивості і є живильним середовищем для 
корисних кишкових бактерій.

Харчові волокна акації належать до розчинної фракції клітковини; є пребіотиком. Стимулюють 
розвиток природної мікрофлори кишечника, підтримують оптимальні функції травного тракту, 
підтримують перистальтику кишечника, регулюють дефекацію та запобігають метеоризму та 
хронічним запорам30. Сприяють також підтримці оптимального рівня холестерину в крові31. Поєднання 
пребіотику та пробіотику в одній капсулі DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® користуючись 
синергією посилює дію обох компонентів.

Масляна кислота – дуже цінна для людини природна сполука з клінічно 
доведеними властивостями. Як це працює?

Масляна кислота є продуктом ферментації неперетравлених вуглеводів (харчового волокна) 
з  допомогою корисних бактерій мікрофлори кишечника. Класифікується як постбіотик, оскільки 
має сприятливий ефект, підтримуючи функції травної та імунної систем. Виробляється природним 
шляхом бактеріями в товстому кишечнику, і добавки з Нею можуть сприяти дії масляної кислоти, що 
виробляється в кишечнику. В препараті DuoLife CLINICAL FORMULA PROBACTILARDII® масляна кислота 
присутня у формі трибутирину, форми з дуже хорошою біодоступністю, завдяки якій сполука може 
мати оздоровчий ефект також після всмоктування в кров32. Більше того, мікрокапсульована форма, 
що використовується в препараті, дозволяє масляній кислоті добиратися до товстої кишки та місцево 
діяти в кишечнику33. Масляна кислота сприяє оптимальному стану кишечника, підтримує кишкові 
бар’єрні функції, перистальтику кишечника, живить епітеліальні клітини кишечника і може підтримувати 
боротьбу організму проти місцевого запалення в кишечнику. Крім того сприяє належному засвоєнню 
рідин та допомагає підтримувати належний рівень холестерину в крові34-36. Більше того, доведено, що 
масляна кислота, після всмоктування в кров, сприяє підтриманню оптимального артеріального тиску37 
(Малюнок 3).

Малюнок 3. Роль масляної кислоти у підтримці здоров’я. Разом з іншими коротколанцюговими жирними 
кислотами масляна кислота живить клітини епітелію кишечника, допомагаючи підтримувати бар’єрну 
функцію кишечника та функцію імунної системи. Після всмоктування в кров масляна кислота може 
допомогти підтримувати правильний артеріальний тиск. На основі 37.

 q Бібліографія ддя препарату DuoLife Clinical Formula ProBactilardii® знахожиться на окремій карті в теці.
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