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SYNBIOTICATM

TMסינביוטיקה

  פורמולה המכילה פרוביוטיקה
ופרה-ביוטיקה מאצת אולווה אורגנית

בכל כמוסה!ידידותיים וטבעוניים 30 מיליארד חיידקים 

האצות של סיקורה
האצות שלנו הן תוצר של 12 שנות מחקר ופיתוח ישראלי 

בהובלת פרופ' יוני זוהר מאוניברסיטת מרילנד, ד"ר מיכאל 

פרידלנדר וד"ר יוסי טל, דמויות מפתח עולמיות בתחום 

הביוטכנולוגיה הימית.

אנו מגדלים אצות-ים אורגניות בטכנולוגיה ייחודית העומדת 

בסטנדרטים גבוהים בינלאומיים, תוך שמירת האיזון 

האקולוגי. האצות גדלות בתנאים אופטימליים ומבוקרים, 

בבריכות מי-ים. האצות עומדות בתקנות קפדניות למתכות 

כבדות, נקיות מחומרי הדברה ומזהמים ביולוגיים, תוך 

שמירה מקסימלית על הערכים התזונתיים שלהן.



SYNBIOTICATMסינביוטיקהTM

כמוסות אולווה אורגנית + 
פרוביוטיקה

הרכב:

.................................... 200 מ"ג אצת אולווה אורגנית

ל. רוטרי........................................................... 4 מיליארד

ל. פלנטרום..................................................... 4 מיליארד

......................................................... 4 מיליארד ב. לונגום

ל. אסידופילוס............................................... 4 מיליארד

ב. לקטיס......................................................... 4 מיליארד

..................................................... 4 מיליארד ל. רמנוסוס

ל. קזאי............................................................. 3 מיליארד

ב. ביפידום...................................................... 3 מיליארד

תכולה: 30 כמוסות

הוראות שימוש: 1 כמוסה ביום, עם האוכל

חדש!

חברת סיקורה גאה להציג: 

סינביוטיקה - פרוביוטיקה ופרה-ביוטיקה 
במוצר אחד!

בסינביוטיקה של סיקורה שילוב של 30 מיליארד חיידקים 

ידידותיים, פעילים וטבעוניים המשולבים עם אצת אולווה המכילה 

 סיבים תזונתיים פרה-ביוטיים המשמשים מזון וקרקע פורייה

לשגשוג החיידקים.

החיידקים הידידותיים של סיקורה 

בשנים האחרונות, עולה המודעות באשר לחשיבותה של הפרוביוטיקה 

)פרו – למען,  ביוטיקה - חיים(. לחיידקים הידידותיים נקשרת 

השפעה חיובית על מערכות הגוף השונות. באופן טבעי, ישנם 

מיליארדי חיידקים ידידותיים במעיים אך הכמות והאפקטיביות 

שלהם נפגעת בין השאר בשל נטילת תרופות )ביניהן אנטיביוטיקה(, 

תזונה לקויה, מתח נפשי מתמשך ועוד.

פרוביוטיקה ופרה-ביוטיקה - שילוב משגשג

פלורת מעיים )אוכלוסיית החיידקים( מאוזנת, חיונית לשמירה 

על בריאות תקינה. שמירה על סביבה פורייה לשגשוג החיידקים 

הידידותיים הנמצאים במעיים חשובה לא פחות. זהו תפקידה של 

הפרה-ביוטיקה - סיבים תזונתיים המהווים מזון עבור אותם חיידקים 

ידידותיים, לפעילות מעיים תקינה. 

שילוב של פרוביוטיקה ופרה-ביוטיקה, על פי עבודות מדעיות, 

הינו שילוב סינרגטי המעצים את פעילות החיידקים הידידותיים 

במערכת העיכול והופך אותם למשגשגים וחיוניים יותר.

יתרונות הסינביוטיקה

מכילה 30 מיליארד חיידקים פעילים, המשלבים 8 זנים שונים   •

בכל כמוסה

פרה-ביוטיקה ופרוביוטיקה בכמוסה אחת    •

פרה-ביוטיקה מאצת אולווה הגדלה בתנאים אורגניים  •

מצע גידול החיידקים אינו חלב ולפיכך הפורמולה אינה מכילה   •

לקטוז וקזאין

הפורמולה מתאימה גם לטבעוניים וגם לרגישים לחלב ותוצריו   •

Vegan Friendly – ללא רכיבים מהחי  •

GMO Free – ללא שימוש בטכנולוגיה של הנדסה גנטית  •

הפורמולה אינה מכילה אלרגנים נפוצים, חומרים משמרים או   •

חומרי צבע וטעם מלאכותיים

המוצר כשר, בהשגחת בד"צ מהדרין העדה החרדית  •




