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BREZ GLUTENA

BREZ LAKTOZE

VEGANSKO

PRESNO

EKOLOŠKO

Sestavine (fermentirane):
voda, jabolka*, grenivke*,
limone*, marelice*, fige*,
OREHI*, zeleni fižol*, mungo
fižol*, šipek*, čebula*, kalčki
(grah*, leča*), brokoli*,
kodrolistnati ohrovt*,
OVES*, kokos*, leča*,
koromač*, lanena semena*,
rdeča paprika*, sončnična
semena*, artičoke*, grah*,
navadno proso*, ZELENA*,
ingver*, peteršilj*, amarant*,
kurkuma*, kamu kamu*.

*certificirane ekološke
sestavine, fermentacijski

postopek Propaferm®



Esencialni biorazpoložljivi mikroelementi
Aminokislinski encimi, visokokakovostne maščobne
kisline 
L(+) mlečna kislina
prebiotične vlaknine, fitonutrienti in vitamini
Najvišje kakovosti, razvito in proizvedeno v Nemčiji 
Probiotične mlečnokislinske bakterije – sveže,
nikoli segrevane!
Vitamin B12 – pridobljen po lastnem Propaferm®
postopku
Ekološki izvleček camu camuja – vsebuje naravni
vitamin C

Protivnetno delovanje – zaradi sposobnosti
uravnavanja imunskega sistema 
Protialergijsko delovanje 
Antioksidativno delovanje (polifenoli in
fitonutrienti so naravni antioksidanti, ki
preprečujejo poškodbe celic, nastale zaradi
oksidativnega stresa) 
Probiotične mlečnokislinske bakterije
Prebiotične prehranske vlaknine imajo pozitivne
učinke na zdravje črevesne flore
Biorazpoložljiva mikrohranila
Odlično pri problemih s kožo – opekline, ureznine,
iritacije (zmešajte z vodo v razmerju 1 : 3) 

Moč probiotičnega fermentiranega sadja in zelenjave

 

Moč fermentiranega sadja in zelenjave 



VEČ ENERGIJE

VITALNOST

MENTALNA OSTRINA

VZDRŽLJIVOST

URAVNAVANJE ČREVESNE MIKROBIOTE

URAVNAVANJE SLADKORJA V KRVI,
HOLESTEROLA IN METABOLIZMA
MAŠČOB

PREPREČEVANJE PREHLADOV IN
SEZONSKIH OBOLENJ

ODLIČNA MEŠANICA 31 EKOLOŠKIH IN
SUROVIH SESTAVIN (PRESNO) – NIKOLI
SEGRETO!

DOLGOTRAJNA, INTENZIVNA
FERMENTACIJA

BREZ NEPOTREBNIH ADITIVOV

MOČNO IN UČINKOVITO

B12



Navodila za uporabo:

Spijte 10 ml MIKROBIOM 30 (ena velika jušna
žlica), najbolje pred obrokom ali pred spanjem. 

Občutljivi posamezniki naj zmanjšajo dozo na eno
malo žličko (razredčeno z malo vode). 

Težave s prebavo (želodec, črevesna vnetja,
napihnjenost, napenjanje, spremenjeno blato,
ulcerozni kolitis, Crohn …)
Vaginalna vnetja pri ženskah
Težave s ščitnico
Alergije in težave s kožo
Debelost (vključno s trebušno)
Psihične težave in kognitivne sposobnosti
Srčno – žilne težave
Krepitev imunskega sistema pri odraslih in otrocih
V času nosečnosti

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otroci in Mikrobiom 30

Prva zasnova zdravega imunskega sistema se zgodi ob
vaginalnem porodu ter polnem dojenju. Ker pa to
včasih ni mogoče, se je potrebno zavedati možnosti, da
dodatno podpremo razvijajoč mikrobiom otroka ter
uporabimo moč surove fermentacije zelenjave ter
sadje, ter na tak način okrepimo imunski sistem otroka,
omilimo ali preprečimo različna kožna stanja in težave    
.



s pljuči, ki so neposredno povezana s črevesjem ter
mikrobiomom. 

Otrokom od 4. leta dalje se priporoča ena mala žlička
(razrečena z malo vode), pri mlajših pa polovična doza. 

Nosečnice in doječe matere ter Mikrobiom 30

Nosečnica se mnogokrat ne zaveda, da že v svoji
nosečnosti gradi imunski sistem otroka na način, da
poskrbi za svoj mikrobiom. Ženska ob rojstvu ter
kasneje z dojenjem ponudi zasnovo, zato je za
nosečnico ter doječo mamo bistvenega pomena, da
uživa čimbolj čisto, živo hrano, da ima dovolj vitamina
D, dovolj omega 3 maščobnih kislin ter da podpira tudi
svoj mikrobiom z raznovrstno zelenjavo ter sadjem. 

Uživanje v času nosečnosti in pri dojenju: 10 ml
tekočine dnevno z vodo ali sokom (odrasla doza). 

Uživanje Mikrobiom 30 se priporoča vsaj 3 mesece
pred predvidenim porodom.



 
 

41 kJ/10 kcal
 

< 0,1 g
 

< 0,1 g
 

1,1 g
 

< 0,5 g
 

0,9 g
 

0,07 g
 

 12 3,7 µg/148 % *
 
 

Povprečne hranilne vrednosti na 100 ml

Energijska vrednost

Maščobe 

od tega nasičene maščobne kisline

Ogljikovi hidrati

od tega sladkor

Beljakovine

Sol

Vitamin

* naravni vitamin B12; % priporočenega
dnevnega vnosa za odrasle (NRV) po LMIV

Količina za odrasle: 250 ml – zadostuje za 25 dni

Zaradi encimske razgradnje beljakovin Ni alergeno. 

BREZ SOJE, GLICERINA IN DRUGIH ADITIVOV.


